TREOIRLÍNTE AR AN BPRÓISEAS UM PLEAN OIDEACHAIS AONAIR

BEALTAINE 2006

TÁBLA DEN CHLÁR

Brollach

v

Giorrúcháin

ix

Gluais

xi

Réamhrá

1

Caibidil 1

An tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu 2004: Leagan Amach

3

Caibidil 2

Pleanáil chun POA a fhorbairt

11

2.1

Faisnéis a bhailiú

12

2.2

Comhairliúchán le daoine eile

18

2.3

Cruinnithe Pleanála POA a Thionól agus a Stiúradh

22

Caibidil 3

Caibidil 4

Caibidil 5

Caibidil 6

Plean Oideachais Aonair a Scríobh, a Chur i nGníomh agus a Athbhreithniú

27

3.1

A bhfuil sa Phlean

27

3.2

Cur i nGníomh an Phlean

39

3.3

Athbhreithniú agus Leasú an Phlean

40

Riachtanais Aistrithe san POA

47

4.1

Pleanáil don Aistriú

47

4.2

Na Prionsabail a Rialaíonn an tAistriú

49

4.3

Céimeanna Áirithe an Aistrithe

50

Rannpháirtíocht na dTuismitheoirí agus na Mac Léinn

53

5.1

Na Tuismitheoirí a bheith Rannpháirteach

53

5.2

Rannpháirtíocht na Mac Léinn

55

Rólanna agus Freagrachtaí

57

6.1

Rólanna agus Freagrachtaí faoi Acht ODRSO, 2004

57

6.2

Rólanna agus Freagrachtaí Eile

62

Annexes

54

Iarscríbhinní

65
Iarscríbhinn 1 Comhaltas an tSainghrúpa POA

65

Iarscríbhinn 2 Samplaí de Phleananna Oideachais Aonair

66

iii

TREOIRLÍNTE AR AN BPRÓISEAS UM PLEAN OIDEACHAIS AONAIR

BEALTAINE 2006

BROLLACH

Tá glacadh go hidirnáisiúnta leis an bhﬁúntas atá le Pleananna Oideachais Aonair (POA) a ullmhú
agus a chur i ngníomh do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus tá an dlí mar
bhonn taca leis i go leor tíortha, lena n-áirítear Stáit Aontaithe Mheiriceá, An Astráil, Ceanada, An
Nua Shéalainn agus an Ríocht Aontaithe. Cé nach bhfuil ceanglas dlíthiúil ann go fóill POA a chur
ar fáil do leanaí in Éirinn, tá go leor múinteoirí leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu
ag úsáid POAnna i bhfoirmeacha agus i gclónna éagsúla ina gcuid oibre leis an leanaí sin agus tá
saineolas as cuimse forbartha ag go leor díobh sa réimse seo.
Tar éis an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS) a bhunú, agus an tAcht um
Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu, 2004 (ADRSO) a rith, ina bhfuil
creat reachtúil leagtha amach chun POA den sórt sin a ullmhú agus a chur i ngníomh sa tír seo, tá
go leor iarratas faighte ag an gComhairle ó thuismitheoirí, ó mhúinteoirí agus ó scoileanna treoirlínte
náisiúnta ar POA a ullmhú agus a eisiúint, ar treoirlínte iad a bheadh mar bhonn taca do chur chuige
aonfhoirmeach i leith na hoibre atá idir lámha cheana féin. Cé go bhfuil an tráthchlár maidir le cur i
ngníomh fhorálacha Acht ADRSO, 2004 fós le comhaontú, agus go bhfuil na riachtanais acmhainne
agus oiliúna fós le sainaithint agus le cur ar bun, mheas an Chomhairle gur chóir di aghaidh a thabhairt
ar na riachtanais reatha maidir le treoir ar an gceist seo. Trí threoirlínte POA a eisiúint ag an tráth seo,
tabharfar an deis freisin do mhúinteoirí, do thuismitheoirí agus do scoileanna cur amach a bheith
acu ar an bpróiseas go maith chun cinn ar théarmaí an Achta teacht i bhfeidhm. Tabharfaidh an
Chomhairle aghaidh ar shocrú ama do thús a chur leis an réim POA reachtúil agus ar cheist na nacmhainní a bheidh de dhíth chun í a chur i ngníomh sa Phlean Gníomhaithe d’Acht ADRSO, 2004, a
chuirﬁdh an Chomhairle faoi bhráid an Aire Oideachais agus Eolaíochta i nDeireadh Fómhair, 2006.
Is mór ag an gComhairle an doiciméad seo a thíolacadh mar threoir don dea-chleachtas i ndáil le
POA a ullmhú, a chur i ngníomh agus a athbhreithniú. Rinne grúpa de shaineolaithe Éireannacha sa
réimse seo (tá liosta díobh sin a bhí páirteach in Iarscríbhinn 1) an obair thar ár gceann agus táimid
fíorbhuíoch díobh as a ndícheall. Táimid dóchasach go léiríonn na treoirlínte an saineolas a thug an
Grúpa Saineolaithe leo chuig an gcleachtadh agus freisin go léiríonn na treoirlínte an sár-chleachtas
náisiúnta agus idirnáisiúnta.
Cuireann na treoirlínte sa doiciméad seo príomhghnéithe an phróisis POA i láthair faoi mar atá
leagtha amach in Acht ADRSO, 2004. Tugtar an léitheoir trí na céimeanna éagsúla atá riachtanach
chun POA a phleanáil, faisnéis a bhailiú ina leith agus é a scríobh. Cuireann na treoirlínte seicliosta
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de na míreanna bunriachtanacha atá de dhíth ar POA i láthair agus tá sé i gceist go mbeidh siad mar
bhunús don dea-chleachtas amach anseo. Cuireann an doiciméad seo sraith de shamplaí oibrithe i
láthair freisin, iad bunaithe ar thaithí iarbhír scoileanna agus mac léinn. I gcur i láthair na samplaí sin,
ba mhaith leis an CNOS béim a chur ar an tábhacht atá le cáilíócht na smaointeoireachta a théann
isteach sa phróiseas seachas díreach féachaint ar na doiciméid scríofa.
Agus an saothar seo á chur i láthair, cuireann an CNOS béim ar an bhfíric go bhfuil cuspóir oideachais
ag an POA; soláthraíonn sé ﬁanaise d’idirghabhálacha agus de thacaíochtaí eile oideachais speisialta
comhaontaithe a bheidh le cur ar fáil don leanbh mar aon le tuairimí gairmiúla tuismitheoirí, mac
léinn agus múinteoirí a thaifeadadh. Taifeadann an POA freisin na straitéisí a chaithfear a úsáid chun
go mbeadh ar chumas linbh dul chun cinn a dhéanamh sa chóras oideachais. Tugann na treoirlínte
seo na huirlisí atá riachtanach lena chinntiú gur féidir cur chuige cuimsitheach a chinntiú.
Tá an leibhéal mionsonraí i ngach ceann de na samplaí éagsúil ionas go bhféadfaidh níos mó
solúbthachta a bheith ann ó thaobh na scoile agus ó thaobh an mhúinteora de. Ba chóir a thabhairt
ar aird, go bhfuil bearta meastóireachta difriúla ina ngné freisin de na samplaí, ar an tslí sin ag cinntiú
gur féidir an dul chun cinn a dhéanann an mac léinn aonair a ghabháil ar an tslí is oiriúnaí don mhac
léinn sin.
Tá sé tábhachtach a thabhairt ar aird nach ndéanann an POA tuairisciú ach amháin ar an ábhar atá
sa bhreis ar an bplean curaclaim difreálaithe atá in úsáid cheana sa seomra ranga, nó atá difriúil ón
bplean sin. Níl POAnna, dá bhrí sin, ceaptha teacht in ionad an churaclaim. Maidir leis sin, molann
an Chomhairle go mbedh POAnna faoi réir ag athbhreithniú leanúnach lena chinntiú go gcuirtear
riachtanais an linbh aonair/an duine óig aonair go hiomlán san áireamh.
Aithníonn an CNOS go gcaithfear tacaíocht a thabhairt do go leor de na rudaí atá de dhíth ag
leibhéal na scoile aonair chun na treoirlínte seo a thabhairt i gcrích. Áireoidh tacaíocht den sórt sin
oiliúint ar mhúinteoirí agus ar dhaoine eile. Tuigtear freisin go mbeidh infheistíocht ama lasmuigh
den seomra ranga de dhíth ó POAnna. Maidir leis sin, tá taighde coimisiúnaithe ag an gComhairle
ar na riachtanais acmhainní a bheidh ag teastáil chun an chuid sin d’Acht ODRSO, 2004 a fhorálann
do POA a chur i ngníomh. Chuaigh sí freisin i gcomhairle le geallsealbhóirí lárnacha, chun a dtuairimí
a fháil uathu faoin tslí is fearr a bhféadfaí tacú leis an obair seo. Fáiltíonn an CNOS roimh thuairimí
agus thrácht na ndaoine a ndeachaigh sí i gcomhairle leo agus oibreoidh sí lena chinntiú go mbeidh
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ceist na n-acmhainní leagtha amach go soiléir sa Tuarascáil ar Chur i nGníomh Acht ODRSO, 2004,
atá luaite níos túisce. Á dhéanamh sin, aithnítear go n-éileoidh cur i ngníomh iomlán fhorálacha Acht
ODRSO, 2004 i ndáil le POAnna polasaí agus cur chuige scoile uile.
Aithníonn an CNOS go bhfuil difríochtaí idir an earnáil Bhunoideachais agus an earnáil IarBhunoideachais agus glacann sí leis go mbeidh an cur chuige eagraíochtúil i leith bhainistiú an
phróisis POA difriúil sa dá earnáil. Is é a príomhaidhm sa doiciméad so ná an dea-chleachtas i ndáil
le POAnna a leagan amach ar shlí ghinearálta agus nach bhfuil forordaitheach.
Níl moladh déanta faoi láthair ag an CNOS go mbainfí úsaid as teicneolaíocht faisnéise ar leith. Níl
aon bhogearra ar fáil atá sainoiriúnaithe do chomhthéacs oideachais na hÉireann agus ba é tuairim
an Ghrúpa Saineolaithe gur cur amach ar an bpróiseas POA, agus tuiscint air, an príomhriachtanas ag
an tráth seo. Mar sin féin, éascóidh an CNOS, i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara agus i gcomhar
leis na heagraíochtaí iomchuí mar an tIonad Náisiúnta don Teicneolaícht san Oideachas, forbairt na
n-áiseanna teicneolaíochta in am trátha.
Is éard atá i gceist ag an gComhairle ná go dtabharfadh na treoirlínte seo pointe cóimheasa don
sárchleachtas nó go gcuirfear an tAcht ODRSO, 2004 i ngníomh. Ó bheidh tosach feidhme leis
na forálacha iomchuí den Acht, samhlaítear go mbeidh éifeacht reachtúil ag na treoirlínte seo. Is í
aidhm deiridh na Comhairle i leith na hoibre seo, agus i leith oibre eile, ná go dtabharfaí cur chuigí
uilechuimsitheacha i leith an oideachais do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i
gcrích, le súil agus an toradh oideachais is fearr a chinntiú do gach duine aonair de réir a chumais
nó de réir a cumais féin. Tá sé seo riachtanach ionas go bhféadfaidh sé nó sí páirt a ghlacadh go
torthúil i ngníomhaíochtaí sóisialta agus eacnamaíochta agus, á dhéanamh sin, saol neamhspleách
agus iomlán a chaitheamh.
Tom Murray
Cathaoirleach.
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NHEA : Neamhord Hipirghníomhaíochta Easnamh Airde
ROE : An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
ODRSO : An tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu, 2004
FSS : Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
POA : Plean Oideachais Aonair
MA/TF : Múinteoir Acmhainne/Tacaíochta Foghlama
CNOS : An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (dá dtagraíter freisin mar an Chomhairle)
TS : Teiripe Saothair
RSO : Riachtanais Speisialta Oideachais
ERSO : Eagraí do Riachtanais Speisialta Oideachais
SOS : Suíomh Oideachais Speisialta
CRS : Cúntóir Riachtanas Speisialta
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Baineann na sainmhínithe seo le téarmaí a bhíonn in úsáid sna Treoirlínte. I gcás téarmaí atá
sainmhínithe sa reachtaíocht, tá na sainmhínithe a thugtar anseo simplithe agus is féidir an sainmhíniú
iomlán dlíthiúil a fháil san Acht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais
Acu, 2004 nó san Acht Oideachais, 1998.
Cóiríochtaí/Oiriúnaithe: Is straitéisí iad cóiríochtaí/oiriúnaithe a thugann tacaíocht do mhic léinn
torthaí foghlama an churaclaim a bhaint amach. D’fhéadfadh coigeartuithe ar mheasúnú, ar theagasc,
ar an timpeallacht nó ar acmhainní a bheith san áireamh le cóiríochtaí/oiriúnuithe.
Athbhreithniú Bliantúil: Caithfear an t-athbhreithniú ar an IEP a dhéanamh faoi théarmaí Acht
ODRSO, 2004 uair amháin ar a laghad sa bhliain.
Measúnú: Is próiseas córasach bailithe faisnéise an measúnú ionas go bhféadfar cinntí oideachais cuí
a dhéanamh do mhac léinn. Is próiseas forchéimneach é a shainaithníonn láidreachtaí agus riachtanais
an mhic léinn, agus mar thoradh air déantar straitéisí roghnaithe oideachais a cheapadh agus a chur
i ngníomh. Is féidir le measúnuithe a bheith éagsúil agus bíonn idir phróisis fhoirmiúla agus phróisis
neamhfhoirmiúla iontu, lena mbaineann breathnóireacht ar an leanbh sa seomra ranga nó i gclós
na scoile, scileanna léitheoireachta, litrithe nó matamaitice an linbh a mheasúnú agus an leibhéal
ginearálta cumais a fháil amach.
Teicneolaíocht Chuiditheach: Tagraíonn teicneolaíocht chuiditheach d’aon fheiste nó córas a
chabhraíonn le feabhas a chur ar acmhainn feidhme dhaoine faoi mhíchumas m.sh., méarchlár sainiúil,
lasc sainiúil nó scáileán tadhaill.
An Fhoireann um Sheirbhísí do Leanaí: Speisialtóirí san earnáil sláinte a oibríonn mar fhoireann
ildisciplíneach nó trasdisciplíneach agus a sholáthraíonn seirbhísí do leanaí agus do mhic léinn a
bhfuil riachtanais speisalta forbartha acu agus dá dteaghlaigh. I mbun feidhme faoi láthair i roinnt
limistéar FSS.
Oibriú i gComhar: Is próiseas idirghníomhach é oibriú i gcomhar ina dtagann roinnt daoine a bhfuil
saineolas ar leith acu le chéile mar chomhghleacaithe chun clár nó próiseas cuí a chruthú nó chun
réiteach a fháil ar fhadhbanna.
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Cleachtóirí Luathoideachais: Daoine fásta a oibríonn le leanaí i suíomh luathoideachais.
Suíomh Luathoideachais: Áirítear leo sin naíonraí faoi úinéireacht phríobháideach agus a oibrítear
go príobháideach, cláir réamhscoile do Luath-thosaitheoirí, naíonraí don Lucht Siúil, grúpaí súgartha,
naíolanna agus crèches, naíonraí agus scoileanna Montessori.
Foireann Luathoideachais: Speisialtóirí san earnáil sláinte a bhíonn ag obair mar fhoireann
ildisciplíneach agus trasdisciplíneach agus a sholáthraíonn seirbhísí do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta
forbartha acu ón tráth a saolaítear iad go dtí go mbíonn siad 6 bliana d’aois agus dá dteaghlaigh.
Plean Oideachais: Baintear úsáid as an téarma ‘plean oideachais’ in Ailt 3, 8 agus 9 den Acht um
Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu, 2004, ach cuirtear an bhéim
go mór ar an ngné aonair den phlean agus is ar an gcúis sin go ndéantar tagairt ar fud na dtreoirlínte,
den chuid is mó, do Phlean Oideachais Aonair (POA).
Spriocanna: Tugann tuairisc ar a bhféadfadh mac léinn a bheith ag súil go réasúnach a dhéanamh
nó a bhaint amach.
Uilechuimsitheacht: An córas luachanna a deir go bhfuil gach mac léinn i dteideal rochtain
chomhionann a fháil ar fhoghlaim, ar ghnóthachtáil agus ar thabhairt faoin scoth a bhaint amach i
ngach gné dá gcuid oideachais. Téann an cleachtas uilechuimsitheachta níos faide ná an smaoineamh
a bhaineann le suíomh ﬁsiciúil agus cuimsíonn sé na luachanna bunúsacha a chuireann rannpháirtíocht,
cairdeas agus idirghníomhú chun cinn.
Comhordaitheoir an Phlean Oideachais Aonair (Comhordaitheoir POA): An duine ainmnithe ar a
mbeidh freagracht as forbairt, scaipeadh, cur i ngníomh agus athbhreithniú POA an linbh aonair.
Plean Oideachais Aonair: Is éard is Plean Oideachais Aonair (POA) ann ná doiciméad scríofa
a bhíonn ullmhaithe do mhac léinn ainmnithe agus a shonraíonn na spriocanna foghlama atá
le baint amach ag an mac léinn sin in imeacht tréimhse socraithe ama chomh maith leis na
straitéisí, acmhainní agus tacaíochtaí múinteoireachta a bheidh raichtanach chun na spriocanna
sin a bhaint amach.
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Idirghabhálacha: Baineann idirghabhálacha úsáid as pleananna, straitéisí agus tacaíocht chun an
fhoghlaim a éascú agus chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais speisialta na mac léinn. Is iad na
hoiriúnuithe nó na modhnuithe iad atá ceaptha a chur ar chumas an mhic léinn sprioc foghlama
inmhianta a bhaint amach.
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS): Bunaithe faoi Acht um Oideachas do
Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu, 2004, chun na feidhmeanna a thugann an
tAcht di, nó na feidhmeanna a thugtar di faoin Acht, a dhéanamh.
Teiripe Saothair: Cabhraíonn teiripe saothair (TS) le leanbh na leibhéil is airde feidhmiúlachta a bhaint
amach agus ar an tslí sin féinmheas agus neamhspleáchas a ghnóthú. Déantar measúnú ar scileanna
luaileacha, céadfaíocha, aireachtála, sóisialta, mothúchánacha agus féinchúraim. Ag obair leis an
leanbh, le tuismitheoirí agus le múinteoirí, baineann teiripithe saothair úsáid as teicnící teiripeacha
(ag tabhair comhairle maidir le hoiriúnuithe trealaimh agus timpeallachta nuair is cuí) chun feabhas a
chur ar chumas an linbh rochtain a fháil ar churaclam ﬁsiciúil agus foghlama.
Tuismitheoir: Tá an chiall chéanna leis agus atá san Acht Oideachais, 1998 (“...folaíonn
“tuismitheoir” tuismitheoir altrama, caomhnóir arna cheapadh nó arna ceapadh faoi na hAchtanna
um Chaomhnóireacht Leanaí, 1964 go 1997, nó duine eile a bheidh ag gníomhú in loco parentis agus
a bhfuil leanbh faoina chúram nó faoina cúram faoi réir aon chumhachta reachtúla nó ordaithe cúirte
agus, i gcás linbh a uchtaíodh faoi na hAchtanna Uchtála, 1952 go 1998, nó, i gcás gur uchtaíodh an
leanbh lasmuigh den Stát, ciallaíonn sé an t-uchtaitheoir nó na huchtaitheoirí nó an t-uchtaitheoir
marthanach...).
Fisiteiripe: Cuireann ﬁsiteiripe béim ar úsáid a bhaint as cur chuige ﬁsiciúil chun folláine fhisiciúil,
shíceolaíoch agus shóisialta dhuine aonair a chur chun cinn, a chothabháil agus a athmhúscailt. Ag
obair leis an leanbh, le tuismitheoirí agus le múinteoirí, baineann ﬁsiteirpithe úsáid as teicnící chun
cumas an linbh rochtain a fháil ar an gcuraclam ﬁsiciúil agus foghlama a fheabhsú.
An leibhéal reatha feidhmíochta oideachais: Déanann an leibhéal reatha feidhmíochta oideachais
cur síos ar leibhéil feidhmíochta reatha an mhic léinn faoi mar atá déanta amach ó mheasúnuithe
neamhfhoirmiúla agus foirmiúla le deireanas.
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Síceolaí (cliniciúil/oideachais): Cabhraíonn sé nó sí le riachtanais speisialta oideachais an linbh a
mheas. Chomh maith le comhairle a thabhairt d’fhoireann na scoile, is minic go dtéitear i gcomhairle
le síceolaithe faoi leanaí aonair má bhíonn aon imní faoi fhoghlaim, iompar nó spreagadh. Féadfaidh
sé nó sí faisnéis a bhailiú ar scileanna agus ar chumas an linbh agus clár tacaíochta a pleanáil.
Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO): Faoi Alt 1 den Acht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil
Riachtanais Speisialta Oideachais Acu, 2004, ciallaíonn “riachtanais speisialta oideachais”, i ndáil le
duine, “sriantacht ar chumas an duine páirt a ghlacadh in oideachas, agus tairbhe a bhaint as, de
dheasca míchumais mharthanaigh coirp, céadfa, meabhair-shláinte nó foghlama, nó aon riocht eile
arb é an toradh a bhíonn air go mbíonn duine ag foghlaim go difriúil ó dhuine nach mbeadh an riocht
sin air nó uirthi”. [Tiontú neamhoiﬁgiúil]
Eagraí Riachtanais Speisialta Oideachais (ERSO): Soláthraíonn an tEagraí Riachtanais Speisialta
Oideachais seirbhís áitiúil don Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, ag comhordú agus
ag éascú seirbhísí oideachais a thabhairt i gcrích do leanaí sa phobal a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu.
Suíomh Oideachais Speisialta (SOS): Suíomh a bhíonn forbartha do mhic léinn a bhfuil riachanais speisialta
oideachais acu ar nós scoileanna, ranganna speisialta, aonaid speisialta agus seomraí acmhainne.
Teiripe Urlabhra agus Teanga: Cuireann teiripe urlabhra agus teanga ar chumas dhaoine fásta agus
leanaí a bhfuil deacrachtaí urlabhra, teanga agus cumarsáide acu (agus deacrachtaí gaolmhara le
hithe agus slogadh) a lán-acmhainn chumarsáide a bhaint amach agus rochtain a fháil ar an gcuraclam
ﬁsiciúil agus foghlama.
Cúntóir Riachtanas Speisialta (SNA): Cabhraíonn an Cúntóir Riachtanas Speisialta le cúram na mac
léinn atá faoi mhíchumas sa chomhthéacs oideachais.
Pleanáil Aistrithe: Tugann an phleanáil aistrithe an fhaisnéis go léir ó raon daoine aonair agus ó raon
suíomh a d’fhéadfadh a bheith ann, idir laistigh den scoil agus lasmuigh di, le chéile chun pleanáil go
comhleanúnach d’aistriú an mhic léinn idir suímh éagsúla agus d’aistriú an duine óig isteach i saol an
duine fásta.
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Leagann an doiciméad seo treoirlínte amach le haghaidh ullmhú, cur i ngníomh agus athbhreithniú
an Phlean Oideachais mar atá sonraithe san Acht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais
Speisialta Oideachais Acu (ODRSO), 2004. Ceann de phríomhfhorálacha an Achta seo, ná bonn
reachtúil a sholáthar do thabhairt isteach Pleananna Oideachais Aonair (POA) do mhic léinn a
mheastar go bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.
Tá an reachtaíocht sonrach faoi gach a gcaithﬁdh a bheith i POA, cé a chuideodh lena chur le chéile,
agus an tslí a gcaithfear é a chur in iúl do na geallsealbhóirí go léir. Táthar ag súil go mbeidh sé ina
bhunchloch den bharr feabhais i soláthar an oideachais speisialta. Is córas é an POA lena aithint cén
staid a bhfuil an mac léinn ann, cá bhfuil a thriall nó a triall, conas a bhainﬁdh sé nó sí an sprioc amach,
agus an tslí lena thabhairt le ﬁos ar éirigh leis an aistear. Dá bhrí sin, fónann na treoirlínte seo mar
mhapa agus mar threoirleabhar praiticiúil chun freastal ar na dúshláin atá ag eascairt as córas POA
foirmiúil a fhorbairt i scoileanna na hÉireann. Leagann sé amach an tslí a n-ullmhóidh na múinteoirí/
oiliúnóirí iad féin do na clocha míle éagsúla ar an aistear agus na comharthaí ar feadh an bhealaigh,
mar aon leis an tslí a gcuirfear i ngníomh iad agus a ndéanfar athbhreithniú orthu. Cuireann sé béim
ar an gcás, gur chóir gur doiciméad oibre praiticiúil a bheadh san POA, a chuimsíonn príomhréimsí
na riachtanas mac léinn, chomh maith leis na hidirghabhálacha lárnacha a bheidh beartaithe chun
freastal ar na riachtanais sin. Taispeánann na treoirlínte sin an tslí a bhféadfadh scoil na céimeanna
a ghlactar i bhforbairt, i gcur i ngníomh agus in athbhreithniú POA a thuairisciú ar shlí choinsiasach
agus chórasach. Meastar go gcuirﬁdh feidhmiú na dtreoirlínte seo leis an mbarr feabhais i soláthar
oideachais speisialta, go háirithe sna réimsí pleanála, meastóireachta agus cumarsáide soiléire.
Tá na múnlaí POA atá leagtha amach in Iarscríbhinn 2 atá ag gabháil leis an doiciméad éagsúil chun
go mbeadh siad mar léiriú go bhfuil riachtanais éagsúla agus casta ag mic léinn a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu in Éirinn. Tá an próiseas comhairliúcháin lárnach d’fhorbairt an POA. Cé go
bhféadfadh múnlaí, foirmeacha caighdeánacha agus bogearraí ríomhaireachta tacú leis an bpróiseas
seo, molann na treoirlínte gan a bheith ag brath go hiomlán orthu.
Aithníonn na treoirlínte an dúshlán atá romhainn agus tugtar aitheantas go bhfuil an próiseas ag
brath ar thiomantas scoile uile, tuiscint ar ilghnéitheacht na riachtanas foghlama agus tacú le hobair i
gcomhar idir múinteoirí, tuismitheoirí, mic léinn, foireann tacaíochta, gairmithe agus pearsanra agus
gníomhaireachtaí iomchuí eile chun idirghabhálacha éifeachtacha a thabhairt i gcrích i suíomh cuí.
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Tugann an POA an deis do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí comhrá praiticiúil agus réalaíoch a
bheith acu faoi riachtanais an mhic léinn agus bealaí cruthaitheacha a fhorbairt chun freastal ar na
riachtanais sin.
Stiúrann an POA an mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideahais aige ar a aistear scoile nó ar a
haistear scoile.

Leagan Amach na dTreoirlínte
Tá gnéithe éagsúla an Phlean leagtha amach sna treoirlínte mar seo a leanas:
• Forléargas ar an Acht
• Pleanáil chun POA a fhorbairt
• POA a scríobh, a chur i ngníomh agus a athbhreithniú
• Ceanglais aistrithe sa POA
• Rannpháirtíocht Tuismitheoirí agus Mac Léinn
• Rólanna agus Freagrachtaí na ndaoine atá i gceist.
Tá samplaí oibrithe de na POAnna in Iarscríbhinn 2 de na treoirlínte seo.
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CAIBIDIL 1
AN TACHT UM OIDEACHAS DO DHAOINE A BHFUIL RIACHTANAIS
SPEISIALTA OIDEACHAIS ACU 2004
LEAGAN AMACH

Réamhrá
Cuireann an chaibidil seo leagan amach achomair d’fhorálacha Acht ODRSO, 2004 i láthair. Tugann
sé leagan amach ar a bhfuil san Acht faoi POAnna agus soláthraíonn sé mapa don léitheoir de na
hAilt den Acht a thagraíonn go sonrach don phróiseas POA.

Forléargas
Sainordaíonn Acht ODRSO, 2004 go gcuirfí pleananna oideachais ar fáil do mhic léinn aonair. Is é
cuspóir an Achta seo:
• a fhoráil go dtarlóidh oideachas do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, nuair is
féidir, i dtimpeallacht uilechuimsitheach i dteannta leis na daoine nach bhfuil riachtanais den sórt
sin acu;
• a fhoráil go mbeidh an ceart céanna ag daoine a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu oideachas cuí a fháil, agus tairbhe a bhaint as, agus a bhíonn ag a gcomhleithéid féin nach bhfuil
riachtanais den sórt sin acu;
• cabhrú le leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu na scileanna is gá le bheith páirteach ag a leibhéal cumais ar shlí uilechuimsitheach i ngníomhaíochtaí sóisialta agus eacnamaícohta na sochaí
a bheith acu ar fhágáil na scoile dóibh agus a bheith in ann saol neamhspleách agus iomlán a
chaitheamh; agus
• foráil do thuismitheoirí leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a bheith níos rannpháirtí
in oideachas a leanaí.
Tá foráil do mheasúnú leanaí a mheastar go bhféadfadh riachtanais speisialta a bheith acu mar aon
le plean oideachais a tharraingt suas do gach mac léinn a mheasúnaítear go bhfuil riachtanais den
sórt sin acu san áireamh sa straitéis atá leagtha amach san Acht chun na cuspóirí sin a bhaint amach.
Tagraítear do na pleananna sin sna treoirlínte mar Pleananna Oideachais Aonair (POA).
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Cad is Plean Oideachais Aonair ann?
Is éard is Plean Oideachais Aonair (POA) ann
• doiciméad scríofa a ullmhaítear do mhac léinn ainmnithe
• doiciméad a shonraíonn na spriocanna foghlama atá le baint amach ag an mac léinn in imeacht
tréimhse shocraithe ama agus na straitéisí múinte, acmhainní agus tacaíochtaí atá riachtanach
chun na spriocanna sin a bhaint amach.
Bheadh sé úsáideach smaoineamh ar POA mar tháirge. Fós, tá próiseas i gceist leis an bplean a
fhorbairt agus is é cáilíocht an phróisis sin a shocraíonn cáilíocht agus éifeachtacht an Phlean. Déantar
an Plean Oideachais Aonair a fhorbairt trí phróiseas d’obair i gcomhar a mbíonn an scoil, tuismitheoirí,
an mac léinn (nuair is cuí) agus pearsanra nó gníomhaireachtaí iomchuí eile páirteach ann. Tagraíonn
sé do ghnéithe oiriúnaithe nó modhnaithe den chlár oideachais agus díríonn sé isteach ar riachtanais
tosaíochta foghlama, cé go bhféadfadh riachtanais foghlama eile a bheith ag an mac léinn freisin nach
bhfuil an méid dian céanna de phleanáil agus de mhonatóireacht riachtanach lena n-aghaidh. Ní gá gach
gné den churaclam agus de shaol na scoile a mhodhnú do gach mac léinn a bhfuil riachtanas oideachais
speisialta aige nó aici – is iad na réimsí riachtanais sin a aithníodh ag teacht as an measúnú amháin ba
chóir a chlúdach. Athróidh an méid oiriúnaithe agus tacaíochta de réir riachtanais foghlama aonair
gach mac léinn. D’fhéadfadh sé go mbeadh modhnuithe oideachas suntasacha de dhíth ar mhic léinn a
mbíonn riachtanais níos casta acu.

Cén Fáth go mbeadh POA ann?
Is gné den soláthar oideachais speisialta le tamall anois a bheith ag pleanáil do riachtanais foghlama
aonair. Ba mhinic a bhí an próiseas sin easnamhach, áfach, agus, go dtí seo, ní raibh aon chleachtas
caighdeánach ann do na scoileanna go léir. Is comhchuid bhunriachtanach d’Acht ODRSO, 2004 é an
ceanglas POA foirmiúil a fhorbairt. Maidir le POA
• Tugann sé an deis don mhac léinn dul ar aghaidh go dtí leibhéal atá i gcomhriar lena chumas nó
lena cumas
• Bíonn obair i gcomhar idir na comhpháirtithe go léir i gceist leis
• Díríonn sé ar straitéisí múinteoireachta
• Cinntíonn sé go gcoinnítear taiﬁd.IEP
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Prionsabail POA
The IEP is a working document and should be useful, available and comprehensible to all those
dealing directly with the student. It needs to be considered in the context of home, school and
classroom organisation.
Effective individual education plans have key characteristics. These are:
• Ar bhonn aonair agus leanbhlárnaithe
• Uilechuimsitheach
• Iomlánaíoch
• Comhoibritheach
• Inrochtana.

A bhfuil in Acht ODRSO
Sainmhínítear leanbh in Acht ODRSO mar ‘duine nach mó ná 18 mbliana d’aois’ (Alt 1).
Is mar seo a leanas atá an sainmhíniú ar ‘riachtanais speisialta oideachais’ mar atá leagtha amach in
Alt 1 den Acht:
“ciallaíonn ‘riachtanais speisialta oideachais’, i ndáil le duine, sriantacht ar chumas an duine páirt a
ghlacadh in oideachas, agus tairbhe a bhaint as, de dheasca míchumais mharthanaigh coirp, céadfa,
meabhair-shláinte nó foghlama, nó aon riocht eile arb é an toradh a bhíonn air go mbíonn duine
ag foghlaim go difriúil ó dhuine nach mbeadh an riocht sin air nó uirthi, agus forléireofar focail
ghaolmhara dá réir sin”. (Alt 1) [Tiontú neamhoiﬁgiúil]. Is iad Alt 3, 8, 9, 11 agus 15 na hailt den Acht
a bhaineann go háirithe le Plean Oideachais a ullmhú do mhic léinn in aois scoile.
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Alt 3: Plean Oideachais a Ullmhú ag an Scoil
Seo a leanas na nósanna imeachta atá sonraithe san Alt seo:
1: Cuireann na tuismitheoirí in iúl don phríomhoide, agus comhaontaíonn an príomhoide (nó tagann sé
nó sí ar an tuairim go neamhspleách), nach bhfuil an mac léinn ag baint tairbhe as an gclár oideachais
rialta atá á sholáthar ag an scoil.
2: Glacann an príomhoide ‘cibé bearta is indéanta chun freastal ar riachtanais oideachais an mhic
léinn lena mbaineann’. (Alt 3.2) [Níl na ‘bearta’ sin sonraithe san Acht, ach d’fhéadfaí iad a léirmhíniú
go sealadach trí thagairt don Staged Approach to Assessment Identiﬁcation and Program Planning
atá molta i gCiorclán SP ED 02/05 na Roinne Oideachais agus Eolaíochta (ROE).]
3. Mura n-éiríonn leis na bearta sin agus go mbíonn an príomhoide den tuairim go bhféadfadh
riachtanais speisialta oideachais a bheith ag an mac léinn, déanfaidh an príomhoide, i gcomhairle
leis na tuismitheoirí, socruithe le haghaidh measúnú. Caithfear an measúnú seo a thosú laistigh de
mhí amháin ó thagann an príomhoide ar an tuairim agus caithﬁdh an measúnú a bheith críochnaithe
laistigh de thrí mhí.
4. Eiseoidh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta treoirlínte maidir leis na daoine a
dhéanfaidh measúnuithe agus maidir leis an bhfoirm a bheidh ar na measúnuithe sin. [Tá fáil ar
fhaisnéis iomchuí ar phearsanra gairmiúil atá ainmnithe faoi láthair ag an ROE mar dhaoine atá cuí
chun measúnuithe den sórt sin a dhéanamh i gCiorcláin ROE SP ED 01/05 agus 02/05.]
5. Nuair a bhíonn measúnú ag deimhniú go bhfuil riachtanais speisialta oideachais ag mac léinn
faighte ag an bpríomhoide, “cuirﬁdh an príomhoide, ... laistigh de 1 mhí ó fhaigheann sé nó sí an
measúnú, faoi deara plean a ullmhú maidir le hoideachas cuí an mhic léinn (a dtagrítear dó san Acht
seo mar “plean oideachais”)” (Alt 3.5). [Tiontú neamhoiﬁgiúil].
6. Caithﬁdh an príomhoide a chinntiú go mbíonn na tuismitheoirí, an tEagraí Riachtanais Speisialta
Oideachais (ERSO) freagrach, ‘agus cibé duine eile a mheasann an príomhoide is cuí’, i measc na
ndaoine a rachfar i gcomhairle leo in ullmhú an Phlean Oideachais agus go ndéanfar rannpháirtíocht
na dtuismitheoirí, go háirithe, a éascú. (Alt 3.9c).
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7. Díreach tar éis Plean Oideachais a ullmhú, caithﬁdh an príomhoide é sin a chur in iúl i scríbhinn do
na tuismitheoirí agus don ERSO agus caithﬁdh sé nó sí cóip den phlean a thabhairt do na tuismitheoirí
agus don ERSO. (Alt 3.10)
Nóta:
Forálann Alt 2 den Acht freisin go socróidh an Chomhairle measúnú a dhéanamh do mhac léinn
i gcásanna nach mbíonn an nós imeachta a bhfuil tuairisc thuas air ‘praiticiúil’, go n-ullmhóidh an
Chomhairle Plean Oideachais i gcásanna go mbíonn an príomhoide den tuairim nach bhfuiltear ag
freastal ar riachtanais mic léinn i bPlean Oideachais atá cheana ann, agus na coinníollacha faoina
ndéanann an Chomhairle cinntí maidir le cur i ngíomh nó achomharc an Phlean Oideachais.

Alt 8: Plean Oideachais a Ullmhú ar Ordú ón gComhairle
In circumstances where the Council is informed by a Health Board or school principal that a student
who has special educational needs is not the subject of an Education Plan under Section 3 of the Act,
the following procedures are implemented:
In imthosca go gcuireann Bord Sláinte nó príomhoide scoile in iúl don Chomhairle nach bhfuil mac
léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige nó aici faoi réir ag Plean Oideachais faoi Alt 3 den
Acht, cuirtear na nósanna imeachta seo i ngníomh:
1: Ordóidh an Chomhairle don ERSO iomchuí a chur faoi deara go n-ullmhófar Plean Oideachais
laistigh de dhá mhí ó fhaigheann sé nó sí an t-ordú sin. (Alt 8.1 & 8.2)
2: Cruinneoidh an ERSO ‘meitheal’ chomhairleach; d’fhéadfadh na daoine seo a leanas a bheith ar
an meitheal: tuismitheoirí (lena dtoiliú), príomhoide na scoile (nó ainmní), an mac léinn (nuair is cuí),
síceolaí, agus aon ghairmí eile a bhfuil cáilíochtaí aige nó aici a bhaineann le riachtanais speisialta
oideachais atá aitheanta chun na críche sin ag an gComhairle. (Alt 8.3 & 8.4)
3: Maidir leis an bPlean Oideachais atá le hullmhú faoin Alt seo, “beidh aird aige ar aon riachtanais, seachas
riachtanais oideachais, an linbh lena mbaineann agus atá sonraithe sna measúnuithe faoi Alt 4, agus
cinnteoidh sé go mbeidh an plean oideachais i gcomhréir leis an soláthar do na riachtanais sin”. (Alt 8.5).
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Alt 9: A bhfuil sa Phlean Oideachais agus Socruithe Aistrithe
1. Faoi réir ag Treoirlínte a eiseoidh an Chomhairle ó am go ham maidir le foirm agus ábhar an Phlean
Oideachais, “áireofar ar na nithe a bheidh sonraithe i bpleananna arna n-ullmhú faoi Ailt 3 nó 8:
(a) cineál agus méid chumais, scileanna agus tallainn an linbh;
(b) cineál agus méid riachtanais speisialta oideachais an linbh agus an tslí a ndéanann na riachtanais
sin difear dá fhorbairt nó dá forbairt oideachais;
(c) leibhéal feidhmíochta oideachais an linbh faoi láthair;
(d) riachtanais speisialta oideachais an linbh;
(e) na seirbhísí oideachais speisialta agus na seirbhísí tacaíochta gaolmhara atá le cur ar fáil don leanbh chun
go mbeidh ar chumas an linbh tairbhe a bhaint as an oideachas agus páirt a ghlacadh i saol na scoile;
(f)

nuair is cuí, na seirbhísí oideachais speisialta agus na seirbhísí gaolmhara atá le cur ar fáil don
leanbh chun go mbeidh ar chumas an linbh aistriú go héifeachtach ón oideachas réamhscoile go
dtí an t-oideachas bunscoile;

(g) nuair is cuí, na seirbhísí oideachais speisialta agus na seirbhísí tacaíochta gaolmhara atá le cur ar
fáil don leanbh chun go mbeidh ar chumas an linbh aistriú go héifeachtach ó oideachas bunscoile
go dtí oideachas iar-bhunscoile, agus
(h) na spriocanna atá le baint amach ag an leanbh in imeacht tréimhse nach mó ná 12 mhí”. (Alt 9.2)
2: Féadfaidh an Chomhairle treoirlínte sainiúla a sholáthar ar na cineálacha soláthair atá le cur ar fáil do na
catagóirí áirithe riachtanais speisialta oideachais, le tagairt ar leithligh do (e), (f), (g) agus (h) thuas. (Alt 9.3)
3: Nuair a bhíonn leanbh dá bhfuil Plean Oideachais ullmhaithe ag aistriú ó scoil amháin go dtí scoil
eile, féadfaidh príomhoide na chéad scoile dul i gcomhairle le príomhoide an dara scoil sula dtarlaíonn
an t-aistriú chun príomhoide an dara scoil a chur ar an eolas faoina bhfuil sa Phlean Oideachais. (Alt 9.8)
4: Caithﬁdh comhairliúchán roimh ré den sórt sin a bheith ann freisin le súil agus ‘cabhrú le príomhoide
an dara scoil atá luaite an plean a leasú, i gcás go measann an príomhoide sin go bhfuil leasú den sórt
sin riachtanach maidir le riachtanais speisialta oideachais an linbh agus feidhmiú na scoile sin (a bhfuil
údarás tugtha don phríomhoide leis an bhfo-alt seo an leasú sin a dhéanamh)’. (Alt 9.8)
5: I gcásanna go mbíonn leasuithe den sórt sin beartaithe, caithﬁdh príomhoide an dara scoil sin a
chur in iúl do na tuismitheoirí, agus d’fhéadfadh siadsan iarraidh ar an bpríomhoide dul i gcomhairle
leis an ERSO iomchuí. (Alt 9.9)
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6: Féadfaidh an ERSO ansin a chinneadh an ‘mheitheal’ pleanála, nó comhaltaí den mheitheal sin,
a thabhairt le chéile arís (Alt 8.4) chun athbhreithniú a dhéanamh ar a bhfuil sa phlean agus ar chur i
ngníomh an phlean, ‘agus féadfaidh sé nó sí, mar thoradh ar an athbhreithniú sin, an plean a leasú’.
(Alt 9.10).
7: Tá acmhainní airgeadais agus seirbhísí chun tacú leis na Pleananna Oideachais sainordaithe freisin
san Alt seo den Acht: ‘Cuirﬁdh príomhoide na scoile atá i gceist an plean oideachais i ngníomh, agus
chun an plean sin a ullmhú agus a chur i ngníomh, tabharfar an t-airgead agus na seirbhísí tacaíochta
is gá don scoil sin de réir Alt 13’ (Alt 9.7).

Alt 11: Athbhreithniú ar an bPlean Oideachais
1: Caithﬁdh príomhoide na scoile athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmiú gach Plean Oideachais
do leanaí a bhíonn ag freastal ar an scoil, nó cur faoi deara go ndéantar an t-athbhreithniú, “go
tráthrialta, ach in aon chás uair amháin ar a laghad sa bhliain.” (Alt 11.1)
2: Is é cuspóir na n-athbhreithnithe sin ná a dhéanamh amach cibé an bhfuair an leanbh na seirbhísí
agus cibé an bhfuil sé nó sí ag baint amach na spriocanna atá sonraithe sa Phlean Oideachais, agus
chun moltaí a dhéanamh, nuair is gá, chun an plean a leasú lena chur ar chumas an mhic léinn na
spriocanna sin a bhaint amach.
3: Caithﬁdh príomhoide na scoile torthaí an Athbhreithnithe a thuairisciú chuig na tuismitheoirí
agus chuig an ERSO iomchuí. (Alt 11.2)
4: I gcás go mbíonn an ERSO den tuairim nach bhfuil spriocanna an Phlean Oideachais bainte
amach, féadfaidh sé nó sí an mheitheal pleanála, nó comhaltaí den mheitheal sin, a thabhairt le
chéile arís chun críocha athbhreithniú a dhéanamh ar an bplean agus an plean a leasú. (Alt 11.3)
5: I gcás go mbíonn na tuismitheoirí den tuairim nach bhfuil spriocanna an Phlean Oideachais
bainte amach, agus sa chás nach ndearnadh aon athbhreithniú ar an bplean sna sé mhí roimhe sin,
féadfaidh tuismitheoirí iarraidh ar phríomhoide na scoile socrú a dhéanamh d’athbhreithniú den sórt
sin. I gcásanna go ngéilleann an príomhoide d’iarratas den sórt sin ó thuismitheoirí, caithfear an
9
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t-athbhreithniú a dhéanamh sa tslí atá forordaithe san alt seo. (Alt 11.4)
6: I gcásanna nach ngéilleann an príomhoide d’iarratas den sórt sin, caithfear ‘fógra i scríbhinn den
chinneadh agus an chúis leis an gcinneadh sin [a thabhairt] do na tuismitheoirí laistigh de 2 sheachtain
ó fhaightear an t-iarratas.’ (Alt 11.5)
7: Féadfaidh tuismitheoirí achomharc a dhéanamh chuig Bord Achomhairc na Comhairle ar chinneadh
phríomhoide gan athbhreithniú a sholáthar laistigh de mhí amháin ó fhaigheann siad fógra foirmiúil
sa chéill sin. Caithfear achomhairc den sórt sin a éisteacht agus a chinneadh laistigh de mhí amháin
ó fhaigheann an Bord iad. (Alt 11.6 & 11.7).

Alt 15: Pleanáil do Riachtanais Oideachais Amach Anseo
1: Nuair a shlánaíonn an leanbh aois chuí, ba chóir go mbeadh aird ag an bpríomhoide nó ag an ERSO,
agus iad ag ullmhú nó ag athbhreithniú Plean Oideachais, ‘ar an soláthar a chaithfear a dhéanamh
chun cabhrú leis an leanbh ina chuid nó ina cuid oideachais nó oiliúna nuair a bheidh sé nó sí ina
dhuine fásta nó ina duine fásta’. (Alt 15.1)
2: Chun é sin a chur i gcrích, ba chóir don phríomhoide nó don ERSO ‘na céimeanna is gá a ghlacadh
a chuirﬁdh ar chumas an linbh forchéimniú mar dhuine fásta óg go dtí leibhéal oideachais nó oiliúna
a shásaíonn a mhianta nó a mianta nó a shásaíonn mianta a thuismitheoirí nó a tuismitheoirí agus a
bhíonn cuí dá chumas nó dá cumas’. (Alt 15.2b)
3: Cuirﬁdh an Chomhairle faoi deara, in ullmhú nó i stiúradh athbhreithnithe ar Phlean Oideachais do
leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige nó aici, a shlánóidh 18 mbliana d’aois laistigh
den chéad 12 mhí ina dhiaidh sin, measúnú a dhéanamh ar chomh maith agus a d’éirigh le spriocanna
phleananna roimhe sin nó atá cheana ann, nó mar a theip orthu, freastal ar na riachtanais sin, agus
an éifeacht a bhí ag aon teip den sórt sin ar fhorbairt an linbh. Déanfaidh an Plean Oideachais
athbhreithnithe a ullmhóidh an Chomhairle, ‘bearta chun aghaidh a thabhairt ar aon éifeacht den sórt
sin a chur san áireamh’. (Alt 15.3)
1. Bunaíodh an Bord Achomhairc in Aibreán 2006.
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CAIBIDIL 2
PLEANÁIL CHUN POA A FHORBAIRT

Sa chaibidil seo, rachaimid ar aghaidh go dtí na nósanna imeachta a bhíonn i gceist le POA a fhorbairt.
Déileálann an chéad roinn leis an bhfaisnéis iomchuí a bhailiú agus déileálann an dara roinn agus an
tríú roinn, faoi seach, leis na sásraí chun comhairlúchán a chinntiú agus le Cruinnithe Pleanála POA a
thionól agus a stiúradh.
Ó bhíonn sé aitheanta go bhfuil riachtanais speisialta oideachais ag leanbh, is í an chéad chéim i
dtreo POA a fhorbairt ná an fhaisnéis iomchuí a bhailiú. Sa chaibidil seo, déileáiltear leis an ngné
sin den POA trína thabhairt le ﬁos don léitheoir cad é an cineál agus réimse faisnéise atá le bailiú,
faoi mar atá sonraithe in Acht ODRSO, 2004. Déantar moltaí ansin maidir le foinsí faisnéise agus
an cineál faisnéise atá le bailiú ó na foinsí sin. Cuirtear na fachtóirí a chaithfear a bhreithniú le linn
an phróisis comhairliúcháin i láthair ansin sa chaibidil, lena n-áirítear an tábhacht a bhaineann le
rannpháirtíocht na dtuismitheoirí. Ina dhiaidh sin tugtar na treoirlínte sonracha atá le leanúint nuair a
bhíonn Cruinnithe Pleanála POA á dtionól agus á stiúradh.
Ní cuid de na treoirlínte POA seo é an próiseas foirmiúil measúnaithe/meastóireachta. Tagann sé roimh
na céimeanna a ndéileáiltear anseo leo. Déileálfar le saincheisteanna a bhaineann leis an bpróiseas
tarchuir agus le measúnú foirmiúil i dtreoirlínte ar leithligh a eiseoidh an Chomhairle Náisiúnta um
Oideachas Speisialta. Tá sé tábhachtach a thabhairt ar aird go gcaithfear an POA a ullmhú laistigh de
mhí amháin ó dhéantar measúnú a léiríonn go bhfuil riachtanais speisialta oideachais ag an leanbh.
Baineann an téacs sa chaibidil seo, go príomha, le forbairt POAnna faoi Alt 3 d’Acht ODRSO, 2004. I
roinnt cásanna, éilíonn Alt 8 go ndéanfaí gníomhartha breise. I gcás go mbíonn gníomhartha breise
de dhíth, tá siad sonraithe sna boscaí aibhsithe.

TASC LÁRNACH
Is é an tasc lárnach ó thaobh POA a fhorbairt ná an fhaisnéis iomchuí
a bhailiú faoi leanbh dá bhfuil an POA á ullmhú.
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Sainaithníonn Acht ODRSO, 2004 faisnéis shainiúil a chaithfear a chur san áireamh sa Phlean Oideahcais.

ODRSO: Alt 9.2
Faoi réir ag Treoirlínte a eiseoidh an Chomhairle ó am go ham maidir le foirm agus ábhar an
Phlean oideachais, áireofar ar na nithe a bheidh sonraithe i bpleananna arna n-ullmhú
faoi Alt 3 nó 8:
(a) cineál agus méid chumais, scileanna agus tallainn an linbh;
(b) cineál agus méid riachtanais speisialta oideachais an linbh agus an tslí a ndéanann na
riachtanais sin difear dá fhorbairt nó dá forbairt oideachais;
(c) leibhéal feidhmíochta oideachais an linbh faoi láthair, agus
(d) riachtanais speisialta oideachais an linbh.

Tugann an fhaisnéis a bhailítear an bonn d’fhorbairt a dhéanamh ar phróifíl chuimsitheach mac léinn.
Is í an phróifíl seo an bhonnsraith óna bhforbraítear POA. Tasc lárnach, dá bhrí sin, i bhforbairt POA ná
an fhaisnéis iomchuí a bhailiú faoin leanbh. Moltar go mbaileofaí an fhaisnéis sin agus go gcuirfí ar fáil
í do na daoine a bhíonn páirteach i bhforbairt an phlean roimh an gCruinniú Pleanála POA. Cuirfear
le héifeachtacht an chruinnithe sin má bhíonn am ag na rannpháirtithe staidéar a dhéanamh ar an
bhfaisnéis sula dtagann siad le chéile.
Ba chóir go n-aithneodh an fhaisnéis a bhailítear go sainiúil láidreachtaí agus riachtanais an
dalta. Féadfaidh an fhaisnéis sin, ag tarraingt as foinsí éagsúla, a bheith bunaithe ar mheascán
de bhearta foirmiúla agus neamhfhoirmiúla, lena n-áirítear breathnadóireacht an mhúinteora
agus pórtfóiliónna.
Ba chóir a thabhairt ar aird, go gcaithfear cead scríofa na dtuismitheoirí a fháil sula mbailítear faisnéis
faoi leanbh idir an scoil agus gníomhaireachtaí seachtracha, agus vice versa, nó sula scaiptear an
fhaisnéis sin. Is faisnéis ábhartha amháin ba chóir a bhailiú.
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Foinsí Faisnéise
Is foinsí tábhachtacha faisnéise faoi leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige nó aici iad
an baile, an scoil agus an pobal. Is é is dóichí go mbeidh teagmháil ag an leanbh atá i gceist le roinnt
gairmithe a mbeidh measúnú déanta acu ar a láidreachtaí agus agus ar a riachtanais go foirmiúil
agus/nó go neamhfhoirmiúil.
FOINSÍ FAISNÉISE
Baile

Réamhscoil

Scoil

Gairmithe Eile

Tuismitheoir/Caomhnóir
Deartháireacha/Deirfiúracha
Daoine den teaghlach

Cleachtóir Blianta Tosaigh
Múinteoir
Múinteoir Baile

Múinteoir ranga/ábhair

Teiripithe fisiciúla, saothair,

Múinteoir tacaíochta
foghlama/acmhainne

ulrabhra/teanga, síceolaithe,
oibrithe sóisialta, ERSO

Cúramóirí suntasacha eile

Feighlí Linbh
Oibrí Lárnach (cúram lae iomláin)
Cúntóir Réamhscoile

Múinteoir ranga/ábhair roimhe sin
Príomhoide
CRS

Mac Léinn

Coimhde
Idirchaidreamh Baile-Scoile-Pobail
Múinteoir
Múinteoir Cuairte

Fíor 1: Foinsí Faisnéise

Tuismitheoirí: tugann siad dearcadh ar a leanaí atá difriúil ón dearcadh a bhíonn ag gairmithe a
bhíonn ag déileáil leis an leanbh. I gcás linbh réamhscoile, is foinse ríthábhachtach faisnéise faoi
stair forbartha an linbh iad na tuismitheoirí. Is féidir le tuismitheoirí go minic faisnéis luachmhar a
thabhairt faoi stair/riachtanais liachta an linbh, an stair oideachais, láidreachtaí agus buanna mar
aon le riachtanais mothúcháin agus sóisialta (tá tuilleadh moltaí maidir le tuismitheoirí a bheith
rannpháirteach sa phróiseas POA i gCaibidil 5).
An Mac Léinn: Is féidir le mic léinn iad féin, go háirithe mic léinn níos sine, a beith ina bhfoinse
thábhachtach faisnéise faoi, mar shampla, a stíl foghlama féin, na nithe a bhfuil spéis acu iontu, a
bhfuil siad ag iarraidh foghlaim faoi, na rudaí a chuireann isteach ar an bhfoghlaim dóibh agus na
rudaí a chabhraíonn leo foghlaim (féach Caibidil 5).
An Scoil: Is foinse lárnach faisnéise faoi láidreachtaí/riachtanais an linbh, a spéiseanna, a chuid nó a
cuid deacrachtaí sainiúla ar fud réimsí curaclaim chomh maith le cláir agus straitéisí a bhíonn curtha
i bhfeidhm go rathúil leis an leanbh iad múinteoir ranga agus iarmhúinteoirí an linbh. Is féidir le
múinteoirí mionsonraí a thabhairt faoi idirghabhálacha oideachais; is féidir leo freisin faisnéis/sonraí
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comparáideacha a sholáthar a léiríonn feidhmíocht choibhneasta linbh eile den aois/rang céanna.
Is foinse breise faisnéise iad taiﬁd scoile faoi stair oideachais/foghlaim an linbh in imeacht tréimhse
ama, a léiríonn cibé ar le deireanas a tháinig deacrachtaí an linbh chun cinn nó an raibh siad ann
le tréimhse níos faide. Féadfaidh faisnéis ó thaiﬁd scoile agus ó phearsanra scoile freisin próifíl
d’fhorbairt shóisialta agus mhothúcháin an linbh a thabhairt freisin.
Gairmithe Eile: Is féidir leis an réimse gairmithe a dtéitear i gcomhairle leo maidir le clár oideachais
an linbh a bheith éagsúil de réir mar is cuí. D’fhéadfadh siad seo a leanas a bheith i measc na faisnéise
a thugann gairmithe den sórt sin: faisnéis faoi riachtanais liachta an linbh, forbairt fhisiciúil nó céadfa,
feidhmiú cognaíoch, forbairt mhothúchain agus/nó iompair, urlabhra agus teanga, cumarsáid,
éisteacht agus/nó amharc. Is féidir leis an bhfaisnéis a bhailítear ó na gairmithe sin láidreachtaí agus
riachtanais an linbh ar fud réimse feidhmiúcháin a dhéanamh amach.

Seicliosta do Bhailiú na Faisnéise
Tugann an seicliosta seo a leanas samplaí den fhaisnéis is féidir a bhailiú ó fhonsí difriúla. Is féidir an
seicliosta seo a úsáid le bheith mar chabhair chun faisnéis a bhailiú go córasach. D’fhéadfadh sé a
bheith úsáideach maidir le forléargas a thabhairt ar an bhfaisnéis. Más mian, d’fhéadfaí é a chur ar fáil
roimh an gCruinniú Pleanála POA.
Ní liosta iomlán críochnúil é an seicliosta; ar an gcaoi chéanna, ní gá go mbeadh gach mír ábhartha
in aon chás amháin.
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TRÁCHT
FAISNÉIS GHINEARÁLTA
(TUISMITHEOIR/SCOIL)

• ainm, seoladh, dáta breithe
• ainm na scoile, ainm na scoile roimhe seo
(más infheidhme)
• measúnuithe a rinneadh agus dátaí dóibh
• idirghabhálacha luathoideachais (más ann)

FAISNÉIS Ó
THUISMITHEOIRÍ

• faisnéis faoi chúlra baile/teaghlaigh
• faisnéis sláinte ar nós breoiteacht, tréimhsí in ospidéal,
leibhéil fuinnimh
• aon chógas leighis atá á ghlacadh ag an leanbh ar bhonn
leanúnach
• faisnéis forbartha
• forbairt fhisiciúil, céadfa (nuair is infheidhme)
• amharc, éisteacht – faisnéis faoi mheasúnuithe
• spéiseanna agus caitheamh aimsire

FAISNÉIS ÓN
MAC LÉINN

•
•
•
•
•

FAISNÉIS ÓN NAÍONRA
NÓ ÓN SCOIL

• riachtanais forbartha atá aitheanta sa luath-óige
• acmhainní / pearsanra a chuidíonn le huilechuimsitheacht
ag an naíonra m.sh. cúntóir réamhscoile
• leibhéal ranga, ainm an mhúinteora príomhshrutha,
Múinteoir Acmhainne/Tacaíochta Foghlama
• stair oideachais an linbh
• an méid tacaíochta foghlama breise a chuirtear ar fáil
(más infheidhme)
• tinreamh, poncúlacht, dearcadh i leith an naíonra/i leith
na scoile
• leibhéal d’aird / dianmhachnamh
• a mhéid a bhfuil teacht ag an leanbh ar churaclam
príomhshrutha
• dul chun cinn bunaithe ar mheasúnú córasach
• scóir scagtha agus/nó mheasúnaithe ar fud leibhéil ranga
/ ar fud réimsí curaclaim
• tuarascálacha deiridh na bliana roimhe seo / tuarascálacha ar iompar ar fud ranganna, ón gclós etc.
• tacaíochtaí curaclaim, raon agus cineálacha idirghabhála
a cuireadh i ngníomh, freagairt an mhic léinn ar idirghabhálacha agus ar an dul chun cinn atá déanta
• stíl teagaisc sa seomra ranga: cibé an mbíonn múineadh
don rang iomlán nó obair ghrúpa i gceist
• féinbhainistiú agus scileanna eagraíochta – cumas an
linbh saol na scoile a bhainistiú, ábhair a eagrú, agus
tráthchláir
• mionsonraí an tráthchláir a bhíonn in úsáid (baineann go
háirithe le mic léinn dara leibhéal)
• trealamh speisialtachta / teicneolaíocht chúnta a bhíonn
de dhíth
• spéiseanna / caitheamh aimsire

GNÍOMHAIREACHTAÍ

• raon na ngníomhaireachtaí agus na ngairmithe a bhíonn
ag déileáil leis an leanbh
• cineál agus minicíocht na déileála
• measúnuithe a rinneadh agus dátaí dóibh
• dátaí tuarascálacha a thugann mionsonraí ar láidreachtaí
agus

ábhair/ réimsí foghlama is spéis leis/léi
gach a gcuidíonn leis an bhfoghlaim
gach a gcuireann isteach ar an bhfoghlaim
stíl foghlama
riachtanais foghlama tosaíochta (ag brath ar aois agus an
cineál deacrachta)
• spéiseanna agus caitheamh aimsire

SEICLIOSTA MOLTA CHUN FAISNÉIS A BHAILIÚ
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An Cineál Faisnéise a bhailítear don POA
Éascóidh bailiú faisnéise ábhartha agus cuimsithí go mór spriocanna agus straitéisí POA atá réalaíoch
agus is féidir a bhaint amach. Féadfar nósanna imeachta éagsúla a úsáid chun láidreachtaí agus
riachtanais an linbh a imscrúdú, lena n-áirítear trialacha infheidhmeachta agus gnóthachtála,
measúnuithe bunaithe ar an gcuraclam, trialacha critéarthagartha, seicliostaí, breathnadóireacht
chórasach, pórtfóiliónna agus samplaí oibre. Tuairiscítear torthaí ó mheasúnuithe foirmiúla go minic
mar pheircintílí nó mar scóir chaighdeánacha agus ní mór machnamh ar an tslí a ndéanfar an fhaisnéis
sin a roinnt go híogaireach agus go cuí le tuismitheoirí.

Réimsí le breithniú
• Scileanna pearsanta agus sóisialta
• Cumas cognaíoch
• Scileanna luaileacha
• Teanga agus cumarsáid
• Litearthacht/uimhearthacht
• Aird ar dhearcadh agus spreagadh
• Rochtain ar an gcuraclam

An Fhaisnéis a thabhairt le chéile
Cé go bhfuil an fhreagracht fhoriomlán ar an bpríomhoide a chinntiú go scríobhtar POA do gach
leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige nó aici, is féidir leis nó léi an tasc sin a tharmligean
chuig duine eile den fhoireann, dá dtagraítear anseo mar an Comhordaitheoir POA.
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D’fhéadfadh sé a bheith níos éifeachtaí dá mbeadh faisnéis ó chuid de na páirtithe atá páirteach ann curtha
ar aghaidh chuig an gComhordaitheoirí POA mar achoimre ghearr i scríbhinn. Ar an bhfaisnéis sin a fháil,
caithﬁdh an Comhordaitheoir POA achoimre a thabhairt ar an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil. Tá sé tábhachtach
go mbreithneodh an comhordaitheoir POA cibé an bhfuil an fhaisnéis a chuirtear i láthair iomlán agus cothrom
le dáta agus go ndéanfaidh sé nó sí a dhícheall nó a dícheall aon fhaisnéis atá in easnamh a leanúint suas.
Beidh sé ina chúnamh freisin má dhéanann an Comhordaitheoir POA athbhreithniú ar thaiﬁd na scoile agus
má chasann sé nó sí leis na tuimsitheoirí, leis an leanbh agus le múinteoirí (reatha agus roimhe seo), agus
go rachaidh sé nó sí chun cainte leo, roimh an gcruinniú pleanála. Is feidhm de chuid an Chomhordaitheora
POA é maoirsiú a dheanamh ar bhailiú agus ar scaipeadh na faisnéise iomchuí roimh an gcruinniú POA
(féach freisin Caibidil 6). Sainaithníonn an seicliosta thíos na fhaisnéis iomchuí atá de dhíth. Arís, níl an liosta
iomlán críochnúil agus ní gá go mbeadh gach mír ábhartha i ngach cás.

TÁ/NÍL

TRÁCHT

• An bhfuil faisnéis iomchuí bailithe ó na daoine
lárnacha a bhíonn ag déileáil leis an mac léinn?
• An bhfuil na tuismitheoirí páirteach go hiomlán sa
phróiseas?
• An bhfuil faisnéis bailithe ón mac léinn?
• An ndeachthas i gcomhairle leis na hiar-mhúinteoirí
(nuair is cuí)?
• An bhfuil an fhaisnéis atá bailithe iomlán?
• An bhfuil na tuarascálacha reatha?
• An bhfuil fianaise ann faoi leibhéil reatha
feidhmíochta an linbh?
• Nuair is cuí, an bhfuil faisnéis ó thaifid na scoile
bailithe?
• An bhfuil faisnéis ann faoi fheidhmíocht an linbh ar
fud an churaclaim?
• Má tá cógas leighis á thógáil ag an leanbh, an bhfuil
sé sin taifeadta?
• I gcás linbh atá faoi mhíchumas coirp, an bhfuil an
fhaisnéis a bhaineann le rochtain bailiithe?
• I gcás linbh a dteastaíonn feiste teicneolaíochta
cuidithí uaidh nó uaithi, an bhfuil faisnéis ann faoi
chumas an linbh in úsáid na teicneolaíochta sin?
• I gcás gur cuí, an bhfuil faisnéis ann faoi scileanna
saoil ó lá go lá?
• An bhfuil aon bhreithnithe speisialta ann?

SEICLIOSTA MOLTA DON CHOMHORDAITHEOIR POA
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Mar atá luaite i gCaibidil 1, forálann téarmaí Acht ODRSO, 2004 go dtarraingeodh an an scoil (faoi Alt
3) nó an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (faoi Alt 8) POA suas do mhac léinn.
Forálann Alt 3, i dtarraingt suas an POA, go gcaithfidh an príomhoide a chinntiú go dtéitear
“i gcomhairle” le tuismitheoirí an linbh, leis an ERSO iomchuí agus le cibé daoine eile a mheasann
an príomhoide is cuí agus go ndéanfar “rannpháirtíocht na dtuismitheoirí in ullmhú an POA a
éascú”. Moltar sna treoirlínte seo gurb é an sásra is oiriúnaí le haghaidh comhairliúcháin faoi Alt 3 ná
trí chruinniú ina mbíonn na tuismitheoirí agus na daoine sin a mheasann an príomhoide ba chóir dul
i gcomhairle leo.

I gcás go mbíonn feidhm le hAlt 8, i.e. in imthosca go gcuireann Bord Sláinte nó príomhoide scoile
in iúl don Chomhairle nach bhfuil mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige nó aici
faoi réir ag Plean Oideachais faoi Alt 3 den Acht, is é nó í an ERSO atá freagrach as grúpa daoine a
thabhairt le chéile chun comhairle a chur air nó uirthi i ndáil le hullmhú an phlean. Tugtar ‘meitheal’
ar an ngrúpa daoine sin. Sonraíonn an t-alt seo den Acht go gcaithﬁdh an príomhoide, nó múnteoir a
bheidh ainmnithe ag an bpríomhoide, agus na tuismitheoirí (más mian leo) a bheith ar an meitheal sin.
D’fhéadfadh an leanbh, más cuí, agus gairmithe eile a bheith ina gcomhaltaí den mheitheal freisin.

Nuair a bhíonn an fhaisnéis bailithe, is í an chéad chéim eile ná dul i mbun próiseas cainteanna leis
na páirtithe a bheidh ag cur leis an POA. D’fhéadfadh Cruinniú Pleanála POA a bheith i gceist leis
sin, nó d’fhéadfadh sraith comhairlúcháin níos lú a bheith i gceist leis. Tugann an tAcht méid áirithe
solúbthachta sna socruithe don chomhairliúchán le daoine eile. Moltar go n-iarrfaí ar na tuismitheoirí
teacht chuig cruinniú amháin ar a laghad chun POA a linbh a phlé.
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Comhairliúchán agus Obair i gComhar
Ba chóir go mbeadh forbairt an POA bunaithe ar chainteanna agus obair i gcomhar le tuismitheoirí,
múinteoirí, an mac léinn agus gairmithe oiriúnacha eile. Tá roinnt cur chuigí féideartha ann trína
bhféadfar an próiseas comhairliúcháin a éascú. I roinnt cásanna, i gcás go mbíonn líon mór daoine
i gceist, d’fhéadfadh sé a bheith decair cruinniú aonair a thionól. Sna cásanna sin, b’fhéidir gurbh
fhearr go mbeadh comhairliúcháin neamhfhoirmiúla, bheaga ag na páirtithe éagsúla a bheidh ag
fothú isteach i gcruinniú níos foirmiúla, áit a bhféadfaidh líon níos lú daoine teacht le chéile agus an
fhaisnéis a bhíonn bailithe roimhe sin a chomhroinnt. Tá sé tábhachtach freisin smaoineamh cad í an
fhormáid chruinnithe is fearr a oirﬁdh do na tuismitheoirí. Is maith le roinnt tuismitheoirí go rachfaí
i gcomhairle leo roimh chruinniú, is maith le tuismitheoirí eile a bheith i láthair ag aon chruinniú
ina ndéantar plé ar riachtanais a linbh, agus tá tuismitheoirí eile ann arbh fearr leo casadh le duine
amháin nó beirt den fhoireann a bhfuil aithne acu orthu chun pleananna a chomhaontú. Déantar
tuilleadh plé ar an ábhar seo i gCaibidil 5.

Trí Chur Chuige Difriúla i leith Comhairliúcháin
Tá trí chur chuige difriúla maidir le dul i gcomhairle le daoine eile chun críocha pleanála POA
leagtha amach thíos. Is é an prionsabal tábhachtach le meabhrú anseo ná gur chóir go mbeadh an
rannpháirtíocht is mó i gceist le haon chur chuige agus go méadódh sé an méid cainteanna.

1. POA Á FHORBAIRT AG GRÚPA IOMLÁN
Is éard atá i gceist leis an gcur chuige seo ná go mbíonn gach duine den ghrúpa le chéile chun
láidreachtaí agus deacrachtai an linbh a phlé agus chun spriocanna agus straitéisí a scríobh. Is é
an buntáiste atá leis an struchtúr sin ná go mbíonn na páirtithe go léir in ann a bheith páirteach i
gcomhrá le chéile agus gur féidir leo cur leis an bpróiseas. Míbhuntáiste atá ag gabháil leis ná, san
áit a mbíonn go leor daoine i gceist, gur féidir leis na cruinnithe sin go leor ama a ghlacadh agus
go mbíonn siad deacair le heagrú. D’fhéadfadh rannpháirtithe áirithe a bheith cúthail i ngrúpa mór.
Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh na daoine a thugann faoi spriocanna agus straitéisí a scríobh a
bheith faoi bhrú áirithe le linn an chruinnithe.
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2. GNÉITHE DEN POA A BHEITH DRÉACHTAITHE ROIMH AN GCRUINNIÚ PLEANÁLA POA
D’fhéadfadh cruinniú ag roinnt daoine go neamhoiﬁgiúil chun creat POA a dhréachtadh roimh an
gCruinniú Pleanála POA foirmiúil a bheith i gceist leis an gcur chuige seo. D’fhéadfadh daoine
tabhairt faoi thuairisc a thabhairt ar chumas agus riachtanais an linbh, a leibhéal feidhmeachta
oideachais faoi láthair nó spriocanna agus straitéisí beartaithe a ullmhú a d’fhéadfaí a bhreithniú
ansin ag an gCruinniú Pleanála POA. Déantar an obair a bhíonn dréachtaithe don chruinniú a phlé
agus a chomhaontú ansin i rith an chruinnithe. Tá de bhuntáiste ag an gcur chuige sin gur féidir
go leor smaointeoirechta agus ullmhúcháin a bheith déanta roimh ré. Míbhuntáiste a bhaineann
leis an gcur chuige seo ná nach mbeidh an próiseas smaointeoireachta agus pleanála a stiúrann na
spriocanna agus na straitéisí roinnte ag na páirtithe go léir le chéile. Tá sé tábhachtach má bhíonn
an cur chuige seo le húsáid, go mbeadh deiseanna ag na tuismitheoirí a gcuid tosaíochtaí agus a
n-ábhair imní a roinnt roimh an gcruinniú. Má mhothaíonn tuismitheoirí go mbíonn POA ullmhaithe
ag páirtithe eile agus ansin go mbítear ag súil go gcaithﬁdh siadsan glacadh go foirmiúil leis gan
dóthain cainte agus comhoibriú fíor, ní dócha go mbeidh siad tiomanta don POA sin.

3. POA SCRÍÓFA TAR ÉIS CRUINNITHE PLEANÁLA
Leis an gcur chuige seo, féadfaidh rannpháirtithe ábhair imní agus spéiseanna a roinnt lena chéile
agus féadfaidh siad comhaontú ar roinnt riachtanas foghlama tosaíochta, ach is duine nó beirt a
dhéanann scríobh mionsonraithe na spriocanna agus na straitéisí tar éis an chruinnithe pleanála.
Sna cásanna sin, tá sé fíorthábhachtach go ndéantar an POA, ó bhíonn sé scríofa, a phlé agus a
chomhaontú leis na tuismitheoirí sula gcuirfear leagan críochnaithe ar fáil.
Is é an buntáiste atá leis an gcur chuge seo ná go dtugann sé am sa chruinniú pleanála do phlé fadréimseach, gan na daoine aonair a bheith faoi bhrú na spriocanna a chur ar pháipéar. Míbhuntáiste
leis ná go gcaithﬁdh roinnt daoine tabhairt faoin tasc na spriocanna a scríobh gan an fhoireann go
léir a bheith i láthair.
Nuair a bhíonn ceann de na cur chuigí thuas á roghnú ag scoil, ba chóir di smaoineamh ar cad
é an ceann is fearr a oireann don suíomh nó do na himthosca áirithe. Sa chás go mbíonn cineál
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riachtanais agus cumais an linbh déanta amach go maith agus go raibh comhaontú maith ag
cruinnithe pleanála POA roimhe seo, is maith a d’fhéadfadh an dara cur chuige (gnéithe den POA
a bheith dréachtaithe roimh chruinniú pleanála) a bheith níos oiriúnaí. I gcásanna nach mbíonn
riachtanais an linbh ach díreach sainaitheanta le gairid, nó go raibh athruithe suntasacha in imthosca
an linbh, d’fhéadfadh an cur chuige sa tríú sampla (POA a scríobh tar éis an chruinnithe pleanála) a
bheith níos ábhartha. I gcás go mbíonn roinnt gairmithe difriúla i gceist, ach nach n-oibríonn siad
le chéile go rialta nó nach raibh an deis acu dul i gcomhairle le chéile, d’fhéadfadh an chéad chur
chuige (POA a fhorbairt ag grúpa iomlán) a bheith cuiditheach.
Cibé cé acu cur chuige, nó teaglaim de chur chuigí, a bhíonn in úsáid, caithﬁdh an t-ábhar atá
sonraithe san Acht (féach Caibidil 3), a bheith sa doiciméád POA críochnaithe. Caithﬁdh scoileanna
freisin smaoineamh ar an uair agus ar an tslí a fhéadfar mic léinn a thabhairt isteach go ciallmhar sa
phróiseas pleanála POA. Tá rannpháirtíocht na mac léinn pléite i gCaibidil 5.

I gcás go mbíonn feidhm le hAlt 8, is é is dóichí go bhforbróidh grúpa (an mheitheal) an POA
i gcruinniú foirmiúil.
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Cé a bhíonn i láthair ag Cruinniú Pleanála POA
Mar a léiríodh níos túisce is ceist don phríomhoide (faoi Alt 3 den Acht) a chinneadh cé ba chóir
dul i gcomhairle leo sa bhreis ar na tuismitheoirí agus ar an ERSO. (Ba chóir a thabhairt ar aird cé gur
féidir comhairle a chur ar an ERSO, nó dul i gcomhairle leis nó léi, faoi Chruinniú Pleanála POA, ní gá
go mbeadh le tuiscint as sin go mbeadh an ERSO i láthair ag an gcruinniú). I measc na ndaoine eile
a d’fhéadfadh freastal ar an gcruinniú seo, tá, de réir mar is cuí:
• an mac léinn,
• an té a chomhordaigh an fhaisnéis atá bailithe (m.sh. an Comhordaitheoir POA),
• an duine, seachas múinteoir an linbh, ar a bhfuil freagracht as oideachas speisialta a sholáthar
laistigh den scoil,
• múinteoir(í) réamhscoile/ranga nó ábhair an linbh, de réir mar is cuí, pearsanra ó scoil a bhféadfadh an
leanbh freastal uirthi amach anseo agus aon oibrí/oibrithe lárnacha eile a bhíonn ag déileáil leis an leanbh,
• aon réimse gairmithe lena n-áirítear síceolaí, teiripí saothair, teiripí urlabhra agus teanga, ﬁsiteiripí,
oibrí sóisialta, de réir mar is cuí.
D’fhéadfadh comhalta den ghrúpa POA níos mó ná feidhm amháin a chomhlíonadh ag an gcruinniú
m.sh. d’fhéadfadh an duine ar a bhfuil freagracht as oideachas speisialta a sholáthar sa scoil gníomhú
freisin mar an Comhordaitheoir POA don mhac léinn atá i gceist.

An Clár Oibre a Eagrú i gcomhair Chruinniú Pleanála POA
Cabhraíonn pleanáil roimh ré i gcomhair chruinniú POA go gcinntítear go reachtáiltear an cruinniú
sin go réidh. Ba chóir clár oibre an POA a bheith socraithe ag an bpríomhoide nó ag duine a bheidh
údaraithe ag an bpríomhoide, ar nós an duine a bhíonn ina chathaoirleach ar an gcruinniú nó an
Comhordaitheoir POA.

Féadfaidh an ERSO freagracht a ghlacadh as clár oibre a leagan síos, má bhíonn an Cruinniú POA á
stiúradh faoi théarmaí Alt 8.
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Tá sé tábhachtach go dtabharfadh an clár oibre dóthain ama chun déileáil le gach gné den chruinniú.
Arís, beidh an méid ama a bheidh de dhíth éagsúil ag brath ar fhormáid an chruinnithe. Tríd an
gclár oibre agus aon doiciméid ábhartha a scaipeadh roimh an gcruinniú cinnteofar go mbeidh na
rannpháirtithe ar an eolas agus go mbeidh ar a gcumas a bheith ullmhaithe ag teacht dóibh agus cur
leis an gcruinniú.

DEA-CHLEACHTAS
D’fhéadfadh am ar leith a leagan amach do Chruinnithe Pleanála
POA, m.sh. tráthnónta Luain, tinreamh a éascú agus d’fhéadfadh sé
socruithe a shimpliú.

Fógra de Chruinniú Pleanála POA
Is é dualgas an phríomhoide nó an duine a bhíonn údaraithe ag an bpríomhoide a chinntiú go dtugtar
fógra dóthanach do na daoine atá le freastal ar an gcruinniú faoin dáta, am agus ionad don chruinniú.
Ba chóir teagmháil a dhéanamh le rannpháirithe ionchasacha, b’fhearr dá ndéanfaí i scríbhinn é,
ag tabhairt na sonraí don chruinniú. D’fhéadfadh an fógra seo fónamh freisin mar mheabhrán do
ghairmithe faoi achoimrí faisnéise/sonraí a bhíonn de dhíth roimh an gcruinniú. D’fhéadfadh tionchar
a bheith ag an deacracht a bhaineann le lear mór daoine comhaontú ar dháta/am agus ionad ar na
socruithe faoi fhormáid an chruinnithe.
Ba chóir tuismitheoirí a spreagadh le freastal ar chruinniú pleanála POA (mura ndán agus go
roghnaíonn siad gan freastal air). Caithfear fógra do na tuismitheoirí a thabhairt sách luath roimh
ré lena chinntiú go mbíonn siad ar fáil. Ba chóir go gcuirfeadh an fógra sin cuspóir an chruinithe in
iúl dóibh agus go mbeadh liosta de na daoine a bhfuiltear ag súil a bheidh i láthair ann. Ba chóir
go spreagfadh an litir tuismitheoirí le haon ábhar imní ar mhaith leo go dtabharfaí aghaidh orthu sa
chruiniú a ardú roimh ré.
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DEA-CHLEACHTAS
Cé nach bhfuil sé sonraithe san Acht, d’fhéadfadh tuismitheoirí tairbhe
a bhaint as tacaíocht bhreise a bheith acu ó, mar shampla, duine dá
mórtheaghlach, aistritheoir, cara tacaíochta nó pléadálaí.

Cruinniú Pleanála POA a Stiúradh
Is é nó í an príomhoide, nó duine a bheidh ainmnithe aige nó aici, a bheidh ina chathaoirleach nó
ina cathaoirleach de ghnáth ar Chruinnithe a thionóltar faoi Alt 3 den Acht. Is minic go mbeidh sé ina
chabhair nósanna imeachta comhaontaithe áirithe a bheith ann lena chinntiú go ndéanfar Cruinniú
Pleanála POA a stiúradh i modh éifeachtach agus eagraithe. Ta an suíomh, beannachtaí agus cur
in aithne tábhachtach chun go mbeadh na rannpháirithe, go háirithe na tuismitheoirí agus na mic
léinn, ar a gcompord. Tá sé tábhachtach go gcuirfear daoine in aithne go híogair agus go mbeidh na
nósanna imeachta agus na torthaí a mbítear ag súil leo soiléirithe.
Tá na moltaí atá leagtha amach thíos dírithe ar reáchtáil réidh an chruinnithe a éascú:

Nuair a chuirtear tús leis an gcruinniú, ba chóir don chathaoirleach:
• cuspóir an chruinnithe a lua;
• na rannpháirtithe a chur in aithne;
• rólanna na rannpháirtithe a shoiléiriú;
• rúnaí taifeadta a cheapadh;
• creat ama a bhunú;
• aghaidh a thabhairt ar cheisteanna rúndachta, lena n-áirítear cé aige a mbeadh rochtain ar
dhoiciméid.

24

TREOIRLÍNTE AR AN BPRÓISEAS UM PLEAN OIDEACHAIS AONAIR

BEALTAINE 2006

2.3 CRUINNITHE PLEANÁLA POA A THIONÓL AGUS A STIÚRADH

I rith an chruinnithe, tá sé tábhachtach go dtabharfaí deis do na rannpháirtithe go léir:
• íomhá shoiléir a fháil de láidreachtaí, thallainn, leasanna agus riachtanais an linbh;
• riachtanais foghlama tosaíochta lárnacha a shainaithint a thugann treoir d’oideachas an linbh in
imeacht tréimhse ama comhaontaithe;
• páirt a ghlacadh sa chomhrá a bhíonn ann in atmaisféar de mheas frithpháirteach lena mbaineann
comhoibriú agus comhaontú;
• tabhairt faoi chomhrá ‘gan aon bhéarlagar’, ina mbíonn an teanga a bhíonn in úsáid intuigthe ag
cách;
• aon ábhair imní nó mianaidhmeanna a léiriú.

Ar chríochnú an chruinnithe, ba chóir don chathaoirleach:
• achoimre a thabhairt ar na cinntí go léir atá déanta agus soiléiriú a thabhairt ar a bhfuil le déanamh, agus an té a dhéanfaidh é;
• dáta a shocrú chun athbhreithniú a dhéanamh ar an POA;
• socruithe a dhéanamh don phlean críochnaithe a bheidh le síniú ag na tuismitheoirí, ag an gComhordaitheoir POA agus ag an mac léinn (i gcás gur cuí);
• a chinntiú go gcuirtear cóipeanna den phlean ar fáil do na páirithe iomchuí.
Tá sé tábhachtach go dtuigfí, cibé próiseas comhairliúcháin a leantar, nuair a bhíonn POA ullmhaithe,
gur chóir do phríomhoide na scoile fógra a thabhairt i scríbhinn do na tuismitheoirí/caomhnóirí
agus don ERSO agus gur chóir dó nó di cóip den POA a thabhairt don dá pháirtí.
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CAIBIDIL 3
PLEAN OIDEACHAIS AONAIR A SCRÍOBH, A CHUR I NGNÍOMH
AGUS A ATHBHREITHNIÚ

Féachann an chaibidil seo ar an tasc ríthábhachtach a bhaineann le POA a scríobh, arb é an chuid
den phróiseas é is mó a chuireann imní ar mhúinteoirí de ghnáth. Cuirfear an próiseas i láthair trí na
míreanna ba chóir a bheith i POA a liostú ar dtús. Tá na míreanna sin sonraithe in Acht ODRSA, 2004.
Déanfar cur síos ar an bpróiseas iomlán ansin céim ar chéim. Tá na céimeanna a bhaineann le POA a
scríobh cuimsithe sa sampla oibrithe ag deireadh na caibidle seo agus i réimse múnlaí POA a thugtar
san Iarscríbhinn.

3.1 A BHFUIL SA PHLEAN
Mar atá léirithe i gCaibidil 1, sonraíonn Alt 9 den Acht go gcaithﬁdh na míreann seo a leanas a bheith
san POA:
(a) cineál agus méid chumais, scileanna agus tallainn an linbh;
(b) cineál agus méid riachtanais speisialta oideachais an linbh agus an tslí a ndéanann na riachtanais
sin difear dá fhorbairt nó dá forbairt oideachais;
(c) leibhéal feidhmíochta oideachais an linbh faoi láthair;
(d) riachtanais speisialta oideachais an linbh;
(e) na seirbhísí oideachais speisialta agus na seirbhísí tacaíochta gaolmhara atá le cur ar fáil don
leanbh chun go mbeidh ar chumas an linbh tairbhe a bhaint as an oideachas agus páirt a ghlacadh
i saol na scoile;
(f)

nuair is cuí, na seirbhísí oideachais speisialta agus na seirbhísí gaolmhara atá le cur ar fáil don
leanbh chun go mbeidh ar chumas an linbh aistriú go héifeachtach ón oideachas réamhscoile go
dtí an t-oideachas bunscoile;

(g) nuair is cuí, na seirbhísí oideachais speisialta agus na seirbhísí tacaíochta gaolmhara atá le cur ar
fáil don leanbh chun go mbeidh ar chumas an linbh aistriú go héifeachtach ó oideachas bunscoile
go dtí oideachas iar-bhunscoile, agus
(h) na spriocanna atá le baint amach ag an leanbh in imeacht tréimhse nach mó ná 12 mhí”. (Alt 9.2)
Fíor 2, tugann an ‘Múnla de na Míreanna Bunúsacha’ léiriú físiúil ar na míreanna atá sonraithe in Acht
ODRSO, 2004 atá liostaithe thuas.
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(b1)*
(d)*

RIACHTANAIS

FÍOR 2 Múnla de na Míreanna Bunúsacha

*(a) – *(h) féach an chéad leathanach eile

(c)*

LEIBHÉAL REATHA
FEIDHMÍOCHTA

(b2)*

TIONCHAR AR AN
BHFOGHLAIM

AN LEANBH

(h)*

(a)*

(e)* (f)* (g)*

SPRIOCANNA AGUS STRAITÉISÍ BUNAITHE AR
RIACHTANAIS FOGHLAMA
TOSAÍOCHTA

SPRIOCANNA

LÁIDREACHTAÍ
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*(a) cineál agus méid chumais, scileanna agus tallainn an linbh
*(b1) cineál agus méid riachtanais speisialta oideachais an linbh
*(b2) an tslí a ndéanann na riachtanais sin difear dá fhorbairt nó dá forbairt oideachais
*(c) leibhéal feidhmíochta faoi láthair
*(d) riachtanais speisialta oideachais an linbh
*(e) na seirbhísí oideachais speisialta agus na seirbhísí tacaíochta gaolmhara atá le cur ar fáil don
leanbh chun go mbeidh ar chumas an linbh tairbhe a bhaint as an oideachas agus páirt a
ghlacadh i saol na scoile
*(f) nuair is cuí, na seirbhísí oideachais speisialta agus na seirbhísí gaolmhara atá le cur ar fáil
don leanbh chun go mbeidh ar chumas an linbh aistriú go héifeachtach ón oideachas
réamhscoile go dtí an t-oideachas bunscoile
*(g) nuair is cuí, na seirbhísí oideachais speisialta agus na seirbhísí tacaíochta gaolmhara atá le cur
ar fáil don leanbh chun go mbeidh ar chumas an linbh aistriú go héifeachtach ó oideachas
bunscoile go dtí oideachas iar-bhunscoile
*(h) the goals which the child is to achieve over a period not exceeding 12 months
(Tabhair ar aird: Is iad na hocht mír (a-h) i bhFíor 1 na míreanna sin atá aitheanta in Alt 9(2)
d’Acht ODRSO)
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Tá forléargas ar na céimeanna a bhaineann leis an bpróiseas chun POA a scríobh leagtha amach i
bhFíor 3. Déanfar gach ceann de na céimeanna sin, ina seal féin, a phlé sa chaibidil seo. Níl an CNOS
ag moladh ná ag rá go leanfaí aon mhúnla ar leith POA ach tá múnlaí éagsúla, mar chuid de na
treoirlínte seo, curtha ar fáil. Is cuma cén múnla a úsáidtear, bíonn an próiseas mar a chéile agus is é
an rud atá tábhachtach faoin bhfoirm den POA a bhíonn in úsáid ag an scoil ná go mbíonn sé soiléir
agus go gcuimsíonn sé na céimeanna sonraithe go léir. Ba chóir go dtabharfadh an tsolúbthacht seo
an deis POA a dhearadh is fearr a oireann don chomhthéacs ar leith.

CÉIM 1
Bailiú na Faisnéise

CÉIM 2

Ráiteas den leibhéal feidhmíochta, lena n-áirítear láidreachtaí,
riachtanais agus an tionchar ar an bhfoghlaim

CÉIM 3

Na Riachtanais Foghlama Tosaíochta a shainaithaint mar aon
leis an gcreat ama chun an spriocanna a bhaint amach.

CÉIM 4

Na spriocanna a leagan síos do gach riachtanas
foghlama tosaíochta

CÉIM 5
Na Straitéisí agus na hacmhainní atá de dhíth a shainaithint

CÉIM 6
Dáta d’Athbhreithniú an POA a shocrú

FÍOR 3 Na céimeanna a bhaineann le POA a scríobh
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Céim 1: Bailiú na Faisnéise
Rinneadh plé i gCaibidil 2 ar an bpróiseas maidir leis an bhfaisnéis a bhailiú. Nuair a bhíonn an fhaisnéis
iomchuí bailithe agus achoimre déanta uirthi ba chóir í a scaipeadh chucu siúd a bhíonn ag déileáil le
fobairt an POA. Má chuirtear an fhaisnéis sin ar fáil roimh an gcruinniú tugtar an deis cinntí a ghlacadh
cibé an bhfuil faisnéis dhóthanach bailithe, cibé an bhfuil fhaisnéis atá bailithe ábhartha agus an cineál
faisnéise breise a d’fhéadfadh a bheith de dhíth. Tá faisnéis bonnlíne a bhíonn dóthanach agus cruinn
thar a bheith riachtanach má tá na spriocanna a fhorbrófar le bheith réalaíoch agus má bhíonn sé
indéanta iad a bhaint amach.

Céim 2: An Leibhéal Feidhmíochta a dhéanamh amach
Is éard atá i gceist le Céim 2 sa phróiseas ná an fhaisnéis a bhíonn bailithe a thógáil agus a úsáid chun
leibhéal feidhmíochta an linbh a dhéanamh amach agus chun próifíl den leanbh sin a chruthú.

An Leibhéal Feidhmíochta
Comhlíonann ráiteas den leibhéal feidhmíochta reatha dhá fheidhm thábhachtacha:
(1) soláthraíonn sé an bunús chun riachtanais foghlama tosaíochta a shainaithint mar aon le spriocanna
réalaíocha is féidir a bhaint amach;
(2) tugann sé an deis an dul chun cinn a rianú agus a dheimhniú.
Is éard a bhíonn i gceist le leibhéal feidhmíochta reatha an linbh a dhéanamh amach ná sintéisiú a dhéanamh
ar na sonraí measúnaithe a d’fhéadfadh a bheith díortha ó bhearta foirmiúla agus/nó neamhfhoirmiúla
agus a d’fhéadfadh a bheith ag baint le réimsí acadúla ar nós teanga, litearthacht nó matamaitic agus/nó
réimsí neamhacadúla ar nós gluaiseacht, forbairt shóisialta/mhothúcháin agus scileanna féinchabhrach.
Tá sé ríthábhachtach go ndéanfaí leibhéil feidhmíochta a thomhas i dtéarmaí beachta. Dá mhó é an leibhéal
mionsonraí sa chás seo, is ea is dóichí, nuair a bheidh na spriocanna á scríobh, go mbeidh siad cruinn agus
ábhartha. Mar shampla, is úsáidí go mór tuairisc a thabhairt ar mhac léinn mar, ‘tá sé/sí in ann sealaíocht a
dhéanamh agus páirt a ghlacadh i gcluichí foirne sa chlós’ ná ‘tá scileanna maithe sóisialta aige/aici’.
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Láidreachtaí agus Riachtanais
Trí thuairisciú a dhéanamh ar an leibhéal feidhmíochta faoi láthair is féidir forbairt a dhéanamh ar
phróifíl shoiléir d’fheidhmiú reatha an linbh agus as an bpróifíl sin is féidir láidreachtaí agus riachtanais
an linbh a shainaithaint.
Tugann tuairisciú ar láidreachtaí, ar chumais agus ar thallainn an linbh léargas ar ar féidir leis an leanbh
a dhéanamh i réimse scileanna ainmnithe agus na scileanna ar féidir leis an múinteoir buntáiste
a bhaint astu agus a chuimsiú sna straitéisí múinteoireachta. Is tuairisciú ar riachtanais shainiúla,
lena n-áirítear an ceangal idir na riachtanais sin agus an fhoghlaim, is bonn do riachtanais foghlama
tosaíochta agus spriocanna a dhéanamh amach.

Céim 3 Riachtanais Foghlama Tosaíochta a shainaithint mar aon leis an gcreat
ama chun an spriocanna a bhaint amach
Is fearr is féidir spriocanna a fhorbairt i gcomhthéacs riachtanais an linbh, agus, dá bhrí sin, baintear
úsáid as an téarma ‘riachtanais foghlama tosaíochta’. Tagraíonn an téarma seo do réimsí tosaíochta
le haghaidh idirghabhála. Tá straitéisí éifeachtacha tábhachtach freisin chun tacú le baint amach
na spriocanna, agus cuirtear an téarma sin, ‘straitéisí’, i láthair anseo. Dá bhrí sin, nuair a bhítear ag
machnamh ar an ngá atá le ‘spriocanna’ a fhorbairt, caithﬁmid na ‘riachtanais foghlama tosaíochta’
a bheidh ag fothú isteach sna ‘spriocanna’ foghlama a shainaithint, agus gheobhaidh na spriocanna
foghlama sin, ina dhiaidh sin, tacaíocht ó na ‘straitéisí’.

In Acht ODRSO, 2004, baintear úsáid as an téarma Béarla ‘goals’. Agus na
treoirlínte seo á bhforbairt [i mBéarla] rinneadh forbairt ar choincheap an
téarma ‘goals’ agus baineadh úsáid as an téarma níos coitianta ‘targets’
chun tuairisc a thabhairt ar na tascanna nó na gníomhaíochtaí a mbeifí ag
súil a bheadh an leanbh in ann a bhaint amach. [Is iondúil gurb é an focal
‘spriocanna’ a úsáidtear do ‘goals’ agus ‘targets’ araon sa Ghaeilge].
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Riachtanais Foghlama Tosaíochta
Is iad na riachtanais foghlama tosaíochta ná na riachtanais sin a mbíonn tosaíocht tugtha dóibh le
haghaidh idirghabhála ó raon na riachtanas a bhíonn díortha ó leibhéal feidhmíochta reatha an linbh.
Tá na riachtanais foghlama tosaíochta ina mbunús d’fhorbairt na spriocanna foghlama agus léiríonn
siad an gnóthachan a mbeifí ag súil leis do leanbh in imeacht tréimhse réamhshocraithe nach mó ná
12 mhí. Ní dhéantar riachtanais foghlama tosaíochta a shainaithint ach amháin do na réimsí sin
ina mbíonn deacracht ag an leanbh. Ba chóir go mbainfeadh an líon riachtanas foghlama tosaíochta
leis an leanbh féin, méid an riachtanais agus chomh trom atá na riachtanais sin. Tá sé tábhachtach
go ndíreofaí isteach ar líon réalaíoch de na riachtanais is troime atá ag an leanbh.
Nuair a bhíonn riactanais foghlama tosaíochta á ndéanamh amach, tá sé tábhachtach go gcuirfí
dearcaí éagsúla na ndaoine a bhíonn páirteach sa phróiseas POA san áireamh.

Nuair a bhíonn riachtanais foghlama tosaíochta á gceapadh, ba chóir don
mheitheal POA na nithe seo a leanas a bhreithniú –
• Leibhéal feidhmíochta reatha an linbh.
• Láidreachtaí agus riachtanais shainiúla an linbh.
• Ráta dul chun cinn an linbh.
• A phráinní atá riachtanais an linbh i réimsí sainiúla foghlama.
• Ábharthacht na riachtanas foghlama a bhfuil tosaíocht tugtha dóibh.
• Nithe a spreagann an leanbh agus nithe a bhfuil spéis aige nó aici iontu.
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Céim 4: Spriocanna Foghlama a leagan síos do gach Riachtanas
Foghlama Tosaíochta
Is í an chéad chéim eile ná na spriocanna a aithint. Tá scríobh na spriocanna ina chuid bhunúsach
den phróiseas POA. Tá POA atá dea-scríofa níos éasca le cur i ngníomh agus le meas. Ba chóir go
mbainfeadh na spriocanna go han-díreach le riachtanais foghlama tosaíochta agus ba chóir go mbeadh
siad ag tógáil ar na buanna agus na láidreachtaí atá sainaitheanta. Ba chóir go mbeadh na Spriocanna
Sainiúil, Comhaontaithe, Am-theoranta, Intomhaiste agus Réalaíoch agus (ag baint úsáide as an acrainm
SoCAIR). Tá sé ríthábhachtach go mbeadh na spriocanna scríofa ar shlí a bhféadfar iad a mheas go
héifeachtach. Ba chóir cur síos a thabhairt freisin ar na straitéisí atá le cur i ngníomh ar bhaint amach na
spriocanna sin agus an tslí a ndéanfar meastóireacht orthu. Cé go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach
spriocanna réalaíocha a leagan síos, ba chóir cúram a ghlacadh gan teorainn a chur le deiseanna an
linbh. Is iondúil go scríoftar roinnt spriocanna do gach riachtanas foghlama tosaíochta.
Déantar spriocanna a scríobh i bhfoirm thorthaí an mhic léinn. Ba chóir go mbeadh ainm an mhic
léinn ina dtús agus ba chóir dóibh a bheith ina ráiteas dearfach, m.sh. ‘Beidh Sinéad ...’ Tá sprioc
shainiúil m.sh. ‘Beidh Sinéad in ann dul i mbun sealaíochta agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht
ghrúpa’ i bhfad níos úsáidí ná ráiteas ar nós ‘Cuirﬁdh Sinéad feabhas ar a scileanna sóisialta’.
Dhá shoiléire a shonraíonn sprioc an t-iompar inmhianta is soiléire a bheifear in ann a dhéanamh
amach ar baineadh amach é.
Ba chóir go mbainfeadh an líon spriocanna agus an cineál spriocanna go díreach le cineáil agus
troime riachtanais an mhic léinn. Tagann spriocanna chun cinn nuair a bhíonn rud éigin breise nó
le cois de dhíth ar an mac léinn; ní gá iad a scríobh chun réimsí a chlúdach ina bhfuil an mac léinn
in ann rochtain a fháil ar an gcuraclam atá ar fáil de ghnáth. Do roinnt leanaí, ciallóidh sé sin díriú
isteach ar scileanna litearthachta, le b’fhéidir cúig nó sé sprioc, agus iad go léir a bheith sainiúil don
litearthacht. Do leanaí eile, d’fhéadfadh an fócas a bheith ar an réimse inniúlachta pearsanta agus
sóisialta. D’fhéadfadh spriocanna i raon réimsí a bheith de dhíth ar leanaí áirithe.
Nuair a bhíonn na spriocanna á scríobh, is breithniú tábhachach é an t-ord ina dtarlaíonn na scileanna.
Ní dhírítear ar scileanna níos casta i gcomhair idirghabhála don leanbh sula ndírítear ar scileanna nach
bhfuil chomh casta. Caithfear tascanna foghlama a bhriseadh síos ina gcéimeanna atá inláimhsithe
don leanbh ar leith. Ní mar a chéile a bheidh an líon céimeanna a bheidh de dhíth i gcás gach linbh.
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D’fhéadfadh coinníollacha feidhmíochta a bheith san áireamh sna spriocanna, mar atá léirithe sa mhír
seo a leanas: “Nuair a thabharfar leid sealaíochta agus gotha (sméideadh ón múinteoir) do Rebecca,
tógfaidh sí dhá sheal ar a laghad le linn an ama ciorcail.” D’fhéadfadh critéar rathúlachta a bheidh san
áireamh freisin i spriocanna, ar nós “Léiﬁdh Orla Wellington Square, Leibhéal 3, le cruinneas 97%”.
I gcás mac léinn a bhfuil riachtanais níos casta acu, b’fhéidir go gcaithfeadh spriocanna coinníollacha
foghlama agus critéir rathúlacha araon a bheith san áireamh sna spriocanna. Mar shampla, “I rith shos
na maidine agus ag am lóin, ar leid i bhfocail a fháil ó dhuine fásta, léireoidh Pádraig go bhfuil deoch
uaidh, trína mhéar a shíneadh ag pictiúr ina leabhar cumarsáide (i gcomhair trí dheis as ceithre cinn)”.

IS ÉARD ATÁ I GCEIST LE SPRIOCANNA SCRÍOFA NÁ
NA NITHE SEO A SHAINAITHINT
• gach a ndéanfaidh an leanbh
• coinníollacha faoina ndéanfaidh an leanbh tasc
• na hábhair agus na tacaíochtaí atá de dhíth chun sprioc a bhaint amach
• an creat ama ina mbainfear an sprioc amach
Ba chóir athbhreithniú a dhéanamh go rialta ar na spriocanna.

Téarmaíocht chuí le húsáid nuair a bhíonn spriocanna á scríobh
Tá sé tábhachtach go mbeadh pleanáil réamhbheartaithe ann do mhac léinn; gan an chéim seo,
d’fhéadfadh scríobh spriocanna a bheith ian phíosaí agus meicniúil agus gan aon fhís a bheith ag
roinnt leis. Tá sé an-úsáideach don mhúinteoir an cheist a chur: “Cad atá mé ag iarraidh go mbeadh
an mac léinn in ann a dhéanamh ag deireadh na bliana?” Tugann an freagra ar cheist den sórt sin
fócas de ghnáth don dícheall iomlán POA.
Deir spriocanna dea-scríofa go beacht cruinn gach a mbítear ag súil a dhéanfaidh an mac léinn.
Cabhraíonn na spriocanna a bhíonn luaite i bhfriotail shoiléire lena dhéanamh amach an bhfuil na
spriocanna atá leagtha amach bainte amach. Agus spriocanna á scríobh, moltar go mbeadh na focail
a úsáidtear sainiúil, inbhreathnaithe agus intomhaiste.
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SAMPLAÍ D’FHOCAIL CHUÍ LE HÚSÁID NUAIR
A BHÍONN SPRIOCANNA Á SCRÍOBH
• ainmnigh (ó bhéal agus i scríbhinn)
• scríobh
• meaitseáil
• difreálaigh (trí roghnú, marcáil, deighilt i ngrúpaí)
• aithris / abair
• sainaithin
• faigh
• liostaigh
• rangaigh
• ordaigh
• déan comparáid
• tabhair tuairisc
• tóg (tarraing, déan, forbair)
• léirigh (déan nós imeachta le míniú i bhfocail,
nó gan míniú i bhfocail)

Úsáid na Teicneolaíochta
Tá an teicneolaíocht ar fáil go tráchtála anois chun cabhrú le POAnna scríofa a dhréachtadh. Is féidir
bogearraí a úsáid chun cabhrú le múinteoirí réimsí den churaclam a shainaithint agus chun spriocanna
ag eascairt as riachtanais aitheanta a chruthú. Is féidir iad a úsáid freisin chun tascanna a bhriseadh
ina gcéimeanna níos lú is féidir a bhaint amach. Tá creataí agus múnlaí do POAnna is féidir a úsáid ar
bhealaí solúbtha san áireamh sna bogearraí cuí.
I láthair na huaire, níl na bogearraí sainoiriúnaithe do chomhthéacs oideachais na hÉireann, agus, dá
bhrí sin, is minic go gcaithfear modhnuithe áirithe a dhéanamh ar na múnlaí agus ar na spriocanna.
D’fhéadfadh ﬁúntas áirithe a bheith le bogearraí den sórt sin, go háirithe nuair a bhíonn múinteoirí
ag fáil cur amach ar an tasc a bhaineann le spriocanna a scríobh. Tá sé tábhachtach, áfach, nach
mbeadh tús áite á thabhairt ar úsáid bogearraí den sórt sin le hais an phróisis cainteanna, mar gurb
é an próiseas comhairliúcháin seo idir na páirtithe lena mbaineann atá lárnach.
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POAnna Grúpa
Seo spriocanna coiteanna do roinnt mac léinn i rang a bhfuil deacrachtaí den sórt céanna acu. Is féidir
leis na pleananna ranga díriú ar spriocanna foghlama a fhéadfaidh na mic léinn go léir a bhaint amach
ach caithﬁdh measúnú ar cibé ar baineadh amach na spriocanna a dhéanamh ar bhonn aonair.

Céim 5: Na straitéisí agus na hacmhainní atá de dhíth a shainaithint
Straitéisí a Shonrú
Is iad na straitéisí na teicnící agus na cur chuigí a úsáideann daoine fásta chun tacú leis na spriocanna
a bhíonn leagtha amach don leanbh. Cé go mbaineann na spriocanna leis na nithe a bheidh an
mac léinn in ann a dhéanamh, is iad na straitéisí na nithe a dhéanfaidh na daoine fásta chun
cabhrú leis an leanbh a spriocanna a bhaint amach.
Sa chás gur cuí, ba chóir do mhúinteoirí na straitéisí nó na modhanna chun cabhrú leis an leanbh
na spriocanna a bhaint amach a lua. D’fhéadfadh faisnéis faoi aon ábhair, coinníollacha speisialta,
trealamh oiriúnaitheach, nó socruithe speisialta eagraíochtúla a bhíonn de dhíth a bheith san
áireamh sna straitéisí freisin. Féadfar tagairt a dhéánamh freisin don áit agus don am a mbíonn an
mhúinteoireacht á déanamh. Mar shampla, bheadh sprioc chun an mac léinn a spreagadh le dul sa
líne le daoine eile á chur i gcrích sa chlós agus sa seomra ranga araon. Ba chóir go mbeadh sé soiléir
do gach duine a bhíonn i gceist cé hé an duine nó cé hiad na daoine a bhfuil freagracht orthu as
gach sprioc a chur i ngníomh. D’fhéadfadh roinnt straitéisí a bheith ag tacú le sprioc amháin, agus
míreanna de a bheith á gcur i ngníomh sa bhaile agus ar scoil.
Beifear in ann cuid de na spriocanna a chomhlíonadh laistigh de chreat an churaclaim agus féadfar
iad a thabhairt i gcrích ar fud raon cúinsí. Dá bhrí sin, ba chóir machnamh ar an tslí a gcomhroinnfear
spriocanna agus straitéisí tacaíochta le réimse den fhoireann agus, b’fhéidir, le piaraí. Mar shampla, má
shocraítear go bhfuil neamhaird le déanamh d’iompar áirithe a bhíonn ag iarraidh aird a tharraingt, tá
na straitéisí atá de dhíth chun tacú leis na spriocanna thar a bheith tábhachtach. Mar shampla, cé hiad
na daoine fásta a bheidh páirteach i monatóireacht a dhéanamh ar an iompar? Cad iad na luachanna
saothair a thabharfar agus cé a thabharfaidh na luachanna saothair sin?
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PLEAN OIDEACHAIS AONAIR A SCRÍOBH, A CHUR I NGNÍOMH
AGUS A ATHBHREITHNIÚ

Féadfar faisnéis bhreise a chur sa POA a bhaineann leis an bpearsanra a bhíonn páirteach i bhfeidhmiú
an POA. Áirítear orthu sin, an cineál seirbhísí tacaíochta atá le cur ar fáil, minicíocht nó déine seirbhíse/
seirbhísí den sórt sin, rochtain ar an gcuraclam i gcoitinne agus cóiríochtaí i ndáil le scrúduithe in-tí
agus scrúduithe Stáit.

Céim 6: Dáta a shocrú d’athbhreithniú an POA
Forálann Alt 11 d’Acht ODRSO, 2004 go ndéanfaidh an príomhoide socrú chun athbhreithniú a
dhéánamh ar an POA go tráthrialta, ach uair amháin sa bhliain ar a laghad. Is cuid lárnach den POA
féin é dáta athbhreithnithe a shocrú. Tugann an seicliosta thíos, i bhformáid achoimre, an réimse
tascanna a chaithfear a dhéanamh chun POA a tharraing suas.

SEICLIOSTA ACHOMAIR MOLTA DO POA A SCRÍOBH
(FÉACH AN SAMPLA OIBRITHE AG DEIREADH NA CAIBIDLE SEO)
An bhfuil siad seo déanta agat?
• liosta den phearsanra a bheidh páirteach i bhforbairt an POA
• mionsonraí pearsanta den leanbh ar nós ainm agus seoladh curtha isteach
• próifíl chuimsitheach den leanbh bunaithe ar an bhfaisnéis fhadréimseach atá bailithe curtha
isteach
• láidreachtaí, cumais agus tallainn an linbh aitheanta
• raon riachtanais foghlama aitheanta
• riachtanais foghlama tosaíochta an linbh roghnaithe
• spriocanna atá i gcomhréir leis na riachtanais foghlama tosaíochta roghnaithe
• straitéisí múinteoireachta cuí chun na spriocanna sin a bhaint amach aitheanta
• ábhair / acmhainní oiriúnacha chun na spriocanna a bhaint amach aitheanta
• dáta d’athbhreithniú an POA tugtha
• nuair is cuí, an pearsanra a bheidh ag obair leis an leanbh chun cabhrú leis/léi na spriocanna
a bhaint amach aitheanta
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Ó bhíonn POA scríofa, bíonn sé riachtanach go gcuirtear na seirbhísí oideachais speisialta agus
tacaíochta gaolmhara atá aitheanta sa POA ar fáil.

Deir Alt 9 (7) den Acht “Cuirﬁdh príomhoide na scoile atá i gceist an plean oideachais i ngníomh,
agus chun an plean sin a ullmhú agus a chur i ngníomh, tabharfar an t-airgead agus na seirbhísí
tacaíochta is gá don scoil sin de réir Alt 13”.

Faoin Acht, bíonn an fhreagracht ar an bpríomhoide a chinntiú go gcuirtear an POA i ngníomh agus
ba chóir dó nó di idirchaidreamh a dhéanamh leis an CNOS maidir leis na tacaíochtaí aitheanta is gá
a sholáthar.
Cé go bhfuil an fhreagracht fhoriomlán ar an bpríomhoide, is cleachtadh d’obair i gcomhar lena
mbaineann cur chuige scoile uile atá go bunúsach i gcur i ngníomh an POA, faoi mar a bhí lena
dhréachtadh. Tá a chion nó a cion féin le déanamh ag gach duine den fhoireann agus caithﬁdh
go mbeidh a fhios aige nó aici, agus go dtuigﬁdh sé nó sí, a chuid nó a cuid freagrachtaí i ndáil le
feidhmiú an POA. Caithfear an tslí a gcuirfear an POA i bhfeidhm sna suímh dhifriúla a phlé leis na
daoine cuí den fhoireann, ionas go bhféadfaidh siad bealaí cuí a phleanáil chun na spriocanna a
chomhlíonadh laistigh de na suímh dhifriúla sin (m.sh. réimsí curaclaim, sos agus am lóin, taisteal
go dtí an scoil agus taisteal abhaile ón scoil). Chomh maith le cur chuige scoile uile, beidh obair i
gcomhar le gníomhaireachtaí / pearsanra eile, mar a bheidh aitheanta san POA, i gceist go minic le
cur i ngníomh.
Tá sé tábhachtach go mbeadh freagracht fhoriomlán ar dhuine amháin (an comhordaitheoir POA
don leanbh ainmnithe), faoi údarás an phríomhoide, lena chinntiú go gcuirtear míreanna éagsúla den
POA i ngníomh.
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Ceanglaíonn an tAcht go ndéanfar athbhreithniú ar an POA go tráthrialta, uair amháin sa bhliain
ar a laghad.

Deir Alt 1 “déanfaidh príomhoide na scoile athbhreithniú ar fheidhmiú gach plean oideachais [...],
nó cuirﬁdh sé nó sí faoi deara go ndéantar an t-athbhreithniú, go tráthrialta, ach in aon chás uair
amháin ar a laghad sa bhliain.”

Bíonn athmhachnamh agus athbhreithniú leanúnach ar an POA riachtanach, ionas go mbíonn fócas lárnach i
gcónaí ar riachtanais an linbh. Ba chóir a mheabhrú nach bhfuil na spriocanna ná na straitéisí docht, daingean
agus do-athraithe. Amanna d’fhéadfadh straitéis a bheith ann a d’oibrigh go maith le go leor mac léinn ach
nach n-oibríonn do mhac léinn ar leith agus tá sé tábhachtach nach leanfaidh scoileanna orthu le cur chuige
is léir nach bhfuil éifeachtach. Amanna eile, d’fhéadfadh dul chun cinn an mhic léinn a bheith i bhfad níos
fearr ná mar a bhíothas ag súil leis agus arís, caithfear athruithe a dhéanamh ar an bplean chun freastal
ar an dul chun cinn sin. I gcomhairle le daoine eile, ba chóir don Chomhordaitheoir POA modhnuithe a
dhéanamh de réir mar is gá. Ba chóir go gcuirfí athruithe substaintiúla in iúl do na tuismitheoirí i gcónaí.
Chomh maith le hathbhreithniú a dhéanamh ar an bplean ar bhonn leanúnach, tá sé ríthábhachtach
go ndéanfaí athbhreithniú foirmiúil ar an POA ag an am a bhíonn sonraithe san POA. Forálann an
POA go ndéanfaí athbhreithniú uair amháin sa bhliain ar a laghad. Is é cuspóir an athbhreithnithe sin
ná dul chun cinn an linbh a mheas agus deis a thabhairt leasú a dhéanamh ar an POA de réir mar is
gá ag cur leibhéil feidhmíochta agus riachtanais ionchasacha an linbh san áireamh. Is smaoineamh
maith é tuismitheoirí an linbh a bheith páirteach in athbhreithniú an POA. Tagann na ceisteanna seo
a leanas chun cinn ag an gcéim athbhreithnithe:
• An bhfuil na spriocanna bainte amach ag an leanbh? An bhfuil dul chun cinn déanta i dtreo na spriocanna? Mura mbíonn na spriocanna bainte amach ansin d’fhéadfadh na ceisteanna seo a leanas
a bheith ábhartha
• An gcaithfear an sprioc/na spriocanna a roinnt ina chéimeanna níos lú?
• An gcaithfear na straitéisí múinteoireachta a athrú?
• Ar chóir don mhac léinn leanúint ar aghaidh leis an sprioc/na spriocanna céanna ar feadh tréimhse
sonraithe eile?
• An gcaithfear an sprioc a athrú ó bhonn?
40

TREOIRLÍNTE AR AN BPRÓISEAS UM PLEAN OIDEACHAIS AONAIR

BEALTAINE 2006

3.3. ATHBHREITHNIÚ AGUS LEASÚ AN PHLEAN

Má bhíonn na spriocanna bainte amach laistigh den am sonraithe, déantar cinntí faoi na chéad
spriocanna eile a leagan síos. Ba chóir toradh an athbhreithnithe a chur in iúl do thuismitheoirí an
linbh agus don ERSO. Tá sé tábhachtach a thabhairt ar aird faoi alt 11.4 den Acht “i gcás go mbíonn
cúis ag na tuismitheoirí lena chreidiúint nach bhfuil na spriocanna atá sonraithe sa Phlean Oideachais
atá ullmhaithe i ndáil lena leanbh á mbaint amach, agus sa chás nach ndearnadh aon athbhreithniú
ar an bplean sna sé mhí roimhe sin, féadfaidh siad iarraidh ar phríomhoide na scoile iomchuí socrú a
dhéanamh d’athbhreithniú den sórt sin...”
Tá na míreanna atá sonraithe in Acht ODRSO, 2004, mar mhíreanna atá bunriachtanach don phróiseas
POA aitheanta agus mínithe a chaibidil seo. Tá an fhaisnéis sin léirithe anois san eiseamláir seo a
leanas (Fíor 4). Tá samplaí eile in Iarscríbhinn atá ag gabháil leis an doiciméád seo.
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CRUINNIÚ/CRUINNITHE BREISE

DÁTA BREITHE: 20-04-1994
RANG: 5
COMHORDAITHEOIR POA: An tUasal Ó Chonghaile

Comhordaitheoir POA

Tuismitheoirí

Múinteoir Ranga

ERSO

Síceolaí SNSO

Teiripí Urlabhra/Teanga

Mac Léinn

Seán Ó Conghaile

Máire agus Eoin Ó Murchú

Rita Uí Shúilleabháin

Seán Ó Raghallaigh

Laura Caomhánach

Lisa Ní Bheaglaoich

Micheál Ó Murchú

PLEAN OIDEACHAIS AONAIR

RÓL

AINM

SÍNIÚCHÁN & DÁTA

Ainm, data breithe, dátaí tosaigh agus athbhreithnithe, comhaltaí na meithle, Comhordaitheoir
POA, síniúchán/ról chomhaltaí na meithle.

TÁ SÉ TÁBHACHTACH GO MBEADH AN
FHAISNÉIS SEO A LEANAS SA PHLEAN:

NÓTA

SÍNIÚCHÁN & DÁTA
ATHBHREITHNITHE

DÁTA ATHBHREITHNITHE TUARTHA: 24 Bealtaine 2005

C.S. 11bl 1 mí
MÚINTEOIR RANGA: Bean Uí Shúilleabháin
CRS: Ní bhaineann

SÍNIÚCHÁN & DÁTA
ATHBHREITHNITHE

AINMNEACHA AGUS SÍNIÚCHÁIN NA NDAOINE A BHÍ I LÁTHAIR AG AN GCRUINNIÚ

DÁTA DON CHRUINNIÚ POA: 25 Bealtaine 2005

AMLÍNE DON POA/ATHBHREITHNIÚ

AINM: Micheál Ó Murchú
SEOLADH: 36 Garrán an Teampail, Cill Dara
SCOIL: Meánscoil Mhuire, An Phríomhshráid, Cill Dara
MÚINTEOIR ACMHAINNE: An tUasal Ó Conghaile

SFAOI DHIAN-RÚN
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NRIT Leibhéal 3
Liosta Focal Dolch

Múinteoir

Bhain an 32ú peircintíl amach do dheireadh an dara rang.
R.A. 7.05 (C.A. 10.9)
Ráta: Cruinneas N/A: 7bl 2m. Tuiscint: 8bl 6m. A.E de 8.02
bliana. Scór Caighdeánach de 84.

Deacracht le gluaiseacht na teanga agus le seicheamh
fuaimeanna i dtasc athrá.
Cruinneas agus intuigtheacht d’fhuaimeanna/d’fhocail aonair.
Laghdaíonn sé sin in urlabhra nasctha.
Teanga ghlacach sa mheánraon íseal cé go mbaineann
deacrachtaí cur in iúl le struchtúir stór focal agus
chomhréireach.

Tá a scór briathartha go substaintiúil níos lú ná a scór
feidhmíochta atá sa mheánraon

Bhain amach sainuimhir de 79
Léitheoireacht i gceart
99/100 ar an gcéad 100 focal
70/100 ar an dara 100 focal
55/100 ar an tríú 100 focal
Aois litrithe: 7.05 (C.A. 10.09)

TRÁCHT

I MEASC NA FAISNÉISE A D’FHÉADFADH A BHEITH
TAIFEADTA
ANSEO,
D’FHÉADFADH
FAISNÉIS
GHINEARÁLTA, FAISNÉIS CHÚLRA, FAISNÉIS ÁBHARTHA
LIACHTA, ACHOIMRE AR LEIBHÉIL FEIDHMÍOCHTA, STÍL
FOGHLAMA, LÁIDREACHTAÍ LENA N-ÁIRÍTEAR SPÉISEANNA, RIACHTANAIS AON ÁBHAIR / ACMHAINNÍ SPEISIALTA A BHÍONN DE DHÍTH.

NÓTA

RAIN SRT
Micra-T Leibhéal 2 Foirm A
Cumas Léitheoireachta Anailís Neale
Scála Stór Focal Pictiúr na Breataine – 2ú Eag.

ACHOIMRE AR AN LEIBHÉAL FEIDHMÍOCHTA

Múinteor Acmhainne

Fáthmheas de dhiospraicse briathartha
déanta mar aon le neamhord chur in iúl
teanga

Teiripí Urlabhra/Teanga

CELF - R

WISC IV

Síceolaí Oideachais

Trialacha Litrithe Schonell, Leibhéal 2

BREATHNÚ/MEASÚNÚ

FOINSE FAISNÉISE
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Michael’s speech is unintelligible except in structured situations or when speech is closely monitored. His social skills are well
developed despite his speech difficulties. His limited vocabulary and his difficult acquiring grammatical structures such as word
endings and plurals does not impede his ability to mix with peers. His sense of fun, along with his mature and gentle disposition,
makes him popular with his classmates and he has a wide circle of friends and acquaintances. He is currently reading at a secondclass level; numeracy is at a third-class level. He has begun to make progress with phonics and he now knows the sound associated
with individual letters. He does not yet apply this skill without, however, either a reminder or a degree of support. He spells simple
CVC words correctly now. Michael’s writing is neat and legible and written work of the Question/Answer type is carried out with a
high degree of accuracy; free writing is at a simple level.

EYE TEST

RESULTS

HEARING ASSESSMENT

RESULTS

DATE: 18/11/04

Normal Vision

DATE: 21/10/04

Hearing within normal limits

CRITICAL INFORMATION
Michael is prone to allergic reactions to certain soaps and household cleaners. Special soap containers kept at sink in class.
Monitoring by Occupational Therapist discontinued – September 2002.

PROVISION OF SPECIAL EDUCATION AND RELATED SERVICES
Receiving four hours resource teaching support per week. Attendance for speech / language therapy in local Health Centre;
implementation of speech/language work at home by parents. Provision of transport to/from school.

LÁIDREACHTAÍ

SUMMARY OF LEVEL PERFORMANCE

RIACHTANAIS

• Suáilceach

• Moilligh a ráta urlabhra

• Is dealraitheach é a bheith níos cliste ná a thabharf

• Feabhsaigh a urlabhra ar fhocail ilsiollacha

adh na scóir IQ le tuiscint

• Méadaigh an stór focal

• Aibí

• Forbair struchtúir teangacha

• Cineálta, séimh

• Feabhsaigh scileanna éisteachta

• Go maith ag an ealaín

• Forbair feasacht ar fhuaimeanna do dhéanamh focal

• Amharc-chuimhne mhaith

• Leathnaigh scileanna foghrúcháin

• Déanann teoiric ghinearálta de rud a luaithe a

• Feabhsaigh scileanna chun tabhairt faoi obair

fhoghlaimíonn sé é

• Méadaigh aithint súl ar théarmaí matamaitice

• Oibríonn go dian

• Cleachtaigh suimeanna scríofa a athscríobh mar shuimeanna uimhreacha

• Spéis aige i spórt

• Feabhsaigh an léamhtuiscint

• Féith an ghrinn

• Leathnaigh an cumas litrithe

• Meascann go maith lena chóimhic léinn

• Forbair scileanna ríomhaireachta
• Feabhsaigh scileanna teanga scríofa
• Feabhsaigh an cumas é féin a léiriú i bhfoirm scríofa
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láithreach / san aimsir

chaite.

Forbair feasacht ar shiollaí i

bhfocail nua a

ghnóthaítear.

dobhriathra agus é ag cur

síos ar rudaí nó imeachtaí.

Mar gheall ar a easpa deirí

focail agus iolraí, ciallaíonn

sé gur féidir leis a bheith

cuí.

• Tabharfaidh Micheál abairt ó bhéal ag úsáid na n-aidiachtaí sin go

a bhféadfaí an aidiacht sin a lua leo

• Nuair a thabharfar aidiacht do Mhicheál, ainmneoidh sé cúig rud

AIDIACHTAÍ

• le meabhrú neamhbhriathra

• le meabhrú briathra

agus –ed i gcúinsí struchtúrtha, agus bainfidh sé úsáid cheart astu,

athrú eile san fhoghraíocht de dhíth. Déanfaidh Micheál deirí –s

–ed a chur le deireadh na bhfréamhfhocal nuair nach mbíonn aon

Cruthóidh Micheál focail nua sa Bhéarla tríd an deireadh –s agus

Forbair deirí san aimsir

úsáideann sé aidiachtaí nó

focal ceart.

DEIRÍ FOCAIL COITIANTA:

ar rudaí.

chur in iúl. Is annamh a

thabhairt leat.

nuair a bhítear ag cur síos

deacracht aige é féin a

thabharfar na leideanna briathartha dó, tabharfaidh Micheál an

• Maidir le focail roghnaithe óna théacsanna ranga, nuair a

• Sonróidh Micheál focail roghanithe óna théacsanna ranga i gceart

TEANGA: Stór Focal

• gan mheabhrú

• le meabhrú neamhbhriathra

• le meabhrú briathra

bainfidh sé úsáid as ráta mall urlabhra

léinn ag a bhord agus nuair a bhíonn sé ag caint leo ag am lóin,

Nuair a bhíonn Micheál ag iarraidh rudaí a fháil óna chóimhic

I GCÚINSÍ NEAMHSTRUCHTÚRTHA:

• gan mheabhrú

gcónaí as urlabhra mall. Nuair a bheidh Micheál ag caint lena

duine le duine agus i gcúinsí grúpa , bainfidh Micheál úsáid i

Nuair a bhítear ag freagairt an mhúinteora sa rang i gcúinsí

I GCÚINSÍ STRUCHTÚRTHA:

deacair a bhfuil sé ag rá a

Méadaigh úsáid aidiachtaí

gcomhrá spontáineach.

sa stór focal go mbíonn

ráta urlabhra níos moille i

gnóthú stór focal.

Forbair úsáid a bhaint as

simplí. Ciallaíonn easnaimh

urlabhra níos moille.

eacht i gcúinsí struchtúrtha.

Méadaigh tuiscint agus

• le meabhrú neamhbhriathra

bhaineann sé úsáid as

Feabhsaíonn an intuigth-

TEANGA:

• le meabhrú briathra

Méadaigh chomh rialta a

gcomhrá spontáineach.

Tá na struchtúir teanga

moillfidh sé a ráta urlabhra

Méadaigh intuigtheacht.

Tá an urlabhra dothuigthe i

TEANGA:

chóimhic léinn i gcomhthéacs grúpa, m.sh. Am Ciorcail,

BHFRIOTAIL:

BHFRIOTAIL:

URLABHRA CHUR IN IÚL I BHFRIOTAIL:

URLABHRA CHUR IN IÚL I

URLABHRA CHUR IN IÚL I

SPRIOCANNA &
STRAITÉISÍ

DÁTA
DÁTA BAINTE
TIONSCANTA AMACH

DÁTA ATHBHREITHNITHE POA: 24 Bealtaine 2006

RIACHTANAIS
FOGHLAMA TOSAÍOCHTA

DÁTA TAIFEADTA: 25 Bealtaine 2005

LEIBHÉAL REATHA
FEIDHMÍOCHTA

POA DO: Micheál Ó Murchú

BREATHNÚ
TRÁCHT
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dtéann aon athruithe litrithe breise orthu, cruthóidh Micheál focail nua
i mBéarla tríd an deireadh –s agus –ed a chur leo.

Siollú: An líon siollaí i stór focal

léitheoireachta a aithint.

Tuiscint: An tuiscint ar a léann

sé a mhéadú.

bhfeidhm gan ugach a fháil.

Chothaigh siollú deacracht

níos túisce sa léitheoireacht.

Tá tionchar ag a chuid

bhfoirm scríofa agus i bhfoirm

ó bhéal.

focail shimplí CVC a litriú. Tá

tionchar diúltach ag a theanga

Feabhas a chur ar a chumas é

féin a chur in iúl i bhfoirm

scríofa.

a chuid oibre scríofa néata

agus inléite. Bíonn deacracht

méid oibre scríofa a mbítear

éasca ná saorscríbhneoireacht.

obair scríofa struchtúrtha níos

ag súil uaidh. Faigheann sé

Déanfaidh sé profléitheoireacht agus obair eagarthóireachta ó fhoirm
chlóite.

aige coinneáil suas leis an

• lánstad ag deireadh abairte.

• ceannlitreacha ag tús abairtí, d’ainmneacha daoine, ainmfhocal dílis

• abairtí iomlána

chuid scileanna teanga scríofa.

agus déánamh litreacha

Mhicheál oiriúnach dá aois. Tá

SCRÍOBH: Tá peannaireacht
faoin scéal in ord ag úsáid:

SCRÍOBH: Ag úsáid ríomhaire, scríobhfaidh Micheál cúig fhíric shimplí

Litreoidh sé cúig fhocal gach seachtain.

cumasc tosaigh roghnaithe, tiomsóidh Micheál liost de 20 focal spéise

Micheál focail C, Ag baint úsáide as comhfhuaim agus rím ina bhfuil

LITRIÚ: Ag baint úsáide as a chumas focail CVC a litriú, litreoidh

SCRÍOBH: Feabhas a chur ar a

ghnóchan.

cur in iúil ar scileanna litrithe a

LITRIÚ: A chumas litriú i

LITRIÚ: Tá Micheál in ann

Micheál cúig fhíric shuntasacha faoin scéal chun cuimhne in ord.

lárnach. Bunaithe ar scéal ón leabhar léitheoireachta, tabharfaidh

Micheál an príomhcharachtar/na príomhcharachtair agus an téama

TUISCINT: Bunaithe ar scéal ón leabhar léitheoireachta, ainmneoidh

anois tá tionchar acu ar a

thuiscint ar a léann sé.

SIOLLÚ: Buailfidh Micheál a bhosa do gach líon siolla atá i bhfocail
roghnaithe ón leabhar léitheoireachta.

ar ‘chumaisc’ a ghnóthú agus

deacrachtaí urlabhra/ teanga

DEIRÍ FOCAIL COITIANTA: Ag baint úsáide as ainmfhocail agus
briathra óna leabhar léitheoireachta atá sé in ann a léamh agus nach

sin a dhíchódú.

cumasc don phictiúr a bhíonn curtha i láthair.

agus –ed acu, agus na focail

litreach le fuaim ach ní

• Ag baint úsáide as cumaisc roghnaithe, ainmneoidh Micheál an

focal atá a gabháil leis na cumaisc aonair.

• Ag baint úsáide as cuma(i)sc roghnaithe, déanfaidh Micheál liosta

atá ag gabháil leis na cumaisc scríofa

• Ag baint úsáide as cumaisc roghnaithe, déarfaidh Micheál an fhuaim

CUMAISC:

LÉITHEOIREACHT:

TARGETS &
STRATEGIES

IEP REVIEW DATE: May 24th 2006

chuireann sé na scileanna sin i

a bhfuil na deirí coitianta –s

Deirí focail coitianta: Anailís a

brath ar chur chuige féach-

dhéanamh ar fhocail i mBéarla

sholáthar.

leibhéal rang a dó. Bíonn sé ag

agus-abair. Tá greim mhaith

cumasc a aithint agus a

dhéanamh ag Micheál ag

anois aige ar chomhcheangal

LÉITHEOIREACHT: Cumaisc:

An fhuaim a ghabhann le raon

Tá léitheoirecht os ard á

PRIORITY
LEARNING NEEDS

DATE RECORDED: May 25th 2005

LÉITHEOIREACHT:

PRESENT LEVEL
OF PERFORMANCE

IEP FOR: Michael Murphy

DATE
ACHIEVED

OBSERVATION
COMMENTS

Ainmniú (ó bhéal agus i scríbhinn), scríobh,
maitseáil, difreáil (trí roghnú, marcáil, deighilt i
ngrúpaí), aithris/rá, aithint (méar a shíneadh
chuig/marcáil, ciorcal a chur air), fáil, liostú,
rangú, ordú, comparáid a dhéanamh, cur síos air,
tógáil (tarraingt, déanamh, forbairt), léiriú (déan
nós imeachta le míniú briathartha nó gan mhíniú
biathartha).

Ba chóir go mbeadh na focail a bhíonn in úsáid
agus spriocanna á scríobh, sainiúil, inbhraite
agus intomhaiste. Tá samplaí liostaithe thíos
agus sa sampla ón POA.

TÁ SÉ TÁBHACHTACH GO MBEADH AN
FHAISNÉIS SEO A LEANAS SA PHLEAN:

NÓTA

DATE
INITIATED
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CAIBIDIL 4
RIACHTANAIS AISTRITHE SAN POA

Sa chaibidil seo, déantar plé ar na príomhaistrithe a dhéanann leanaí laistigh den chóras oideachais
agus ón gcóras oideachais. Tá tacaíocht agus/nó seirbhísí ag pointí aistrithe de dhíth ar na mic
léinn go léir a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Do mhic léinn áirithe, d’fhéadfadh ceist an
aistrithe a bheith casta agus d’fhéadfadh fadhbanna a bheith ag gabháil léi. Ba chóir go n-oibreodh
scoileanna agus soláthraithe seirbhíse i dtreo neamhspleáchas na ndaoine óga a uasmhéadú agus
iad a thabhairt isteach, nuair is cuí, sna cinntí go léir a dhéanann difear dá gcaighdeán saoil.
Tarlaíonn aistrithe ón naíonra go dtí an bunscoil, ón mbunleibhéal go dtí an dara leibhéal agus ón dara
leibhéal go dtí breisoideachas/oiliúint/fostaíocht. Tarlaíonn aistrithe freisin idir scoileanna a chuireann
soláthar den chineál céanna ar fáil agus ó shuíomh príomhshrutha go dtí suíomh oideachais speisialta
(ranganna speisialta, aonaid speisialta agus scoileanna speisialta) agus vice-versa.

4.1 PLEANÁIL DON AISTRIÚ
Tá pleanáil d’aistrithe breithnithe i dhá alt den Acht (Alt 9 agus 15).
Alt 9
Tugann an t-alt seo tuairisc ar a bhfuil san POA agus sonraíonn sé go gcaithﬁdh nuair is cuí, na
seirbhísí oideachais speisialta agus na seirbhísí gaolmhara atá le cur ar fáil don leanbh chun go
mbeidh ar chumas an linbh aistriú go héifeachtach ón oideachas réamhscoile go dtí an t-oideachas
bunscoile (Alt 9.2f) agus ó oideachas bunscoile go dtí oideachas iar-bhunscoile (Alt 9.2g), a bheith
san POA.
In imthosca go mbíonn leanbh dá bhfuil POA ullmhaithe ag aistriú ó scoil amháin go dtí scoil eile,
caithﬁdh príomhoide na chéad scoile dul i gcomhairle le príomhoide an dara scoil maidir lena bhfuil
sa POA agus chun cabhrú an POA a leasú má mheastar gur cuí sin (Al 9.8b).
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Alt 15
Déileálann an t-alt seo le pleanáil do riachtanais oideachais amach anseo. Forálann sé, nuair a bhíonn
POA a ullmhú nó á athbhreithniú, go dtugann an príomhoide nó an ERSO aghaidh ar an soláthar
a chaithfear a dhéanamh lena chinntiú go leanfaidh an mac léinn ina chuid nó ina cuid oideachais
nó oiliúna nuair a bheidh sé nó sí ina dhuine fásta nó ina duine fásta (Alt 15.1). Glacann siad na
céimeanna is gá freisin lena chinntiú go gcuirfear ar chumas an mhic léinn forchéimniú mar dhuine
fásta óg go dtí leibhéal oideachais nó oiliúna a shásaíonn mianta an mhic léinn agus a chuid nó a cuid
tuismitheoirí agus a bhíonn cuí do chumas an mhic léinn (Alt 15.2).
In imthosca go mbíonn an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta páirteach in ullmhú nó
i stiúradh athbhreithnithe ar POA do mhac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige nó
aici, a shlánóidh 18 mbliana d’aois laistigh den chéad 12 mhí ina dhiaidh sin, cuirﬁdh an Chomhairle
faoi deara measúnú a dhéanamh ar chomh maith agus a d’éirigh le spriocanna phleananna roimhe
sin nó atá cheana ann, nó mar a theip orthu, freastal ar na riachtanais sin, agus an éifeacht a bhí ag
aon teip den sórt sin ar fhorbairt an mhic léinn. Déanfaidh an plean oideachais athbhreithnithe a
ullmhóidh an Chomhairle, ‘bearta chun aghaidh a thabhairt ar aon éifeacht den sórt sin a chur san
áireamh’. (Alt 15.3).
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4.2 NA PRIONSABAIL A RIALAÍONN AN TAISTRIÚ

Tá na nithe seo a leanas i measc na bprionsabal ginearálta a rialaíonn aistrithe:
• Tá pleanáil fhadtéarmach bunriachtanach agus ba chóir í a dhéanamh go maith roimh an bpointe
aistrithe.
• Ba chóir go dtabharfaí an fhaisnéis do thuismitheoirí agus do dhaoine óga chun go bhféadfaidh
siad rogha eolgasach a dhéanamh faoi shuíomh oideachais / foghlama ar feadh an tsaoil amach
anseo. Ba chóir gach rogha a iniúchadh, lena n-áirítear leanúntas an tsoláthair oideachais speisialta.
• Tá obair i gcomhar idir na suímh aistrithe thar a bheith tábhachtach lena chinntiú go ndéantar
an fhaisnéis iomchuí go léir a chomhroinnt agus go mbíonn na hacmhainní is gá ann chun aistriú
rathúil a éascú.
• Is féidir leis an ERSO tacaíocht don aistriú a thabhairt i gcomhar leis na gníomhaireachtaí/pearsanra iomchuí.
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Clúdaíonn an chéad roinn eile cuid de na haistrithe is iondúla i saol daltaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu agus molann socruithe as a leanfaidh aistrithe pleanáilte, éifeachtach agus tacaithe do
na daoine óga sin. Ba chóir féachaint ar phleanáil don aistriú mar phróíseas, ní díreach mar imeacht
ar leithligh nó imeacht bliantúil.

Ó Naíonra go dtí Bunscoil Phríomhshrutha nó go Suíomh Oideachais Speisialta (SOS)
I gcás go mbíonn sé aitheanta cheana go bhfuil riachtanais speisialta forbartha agus/nó oideachais
ag leanbh, tá sé tábhachtach aird a thabhairt ar na nithe seo a leanas:
• Ba chóir teagmháil idir Seirbhísí Luath-Idirghabhála, Seirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta, nuair
is iomchuí agus an bhunscoil phríomhshrutha nó an suíomh oideachais speisialta ina bhfuil an
leanbh le cur ar an rolla a dhéanamh chomh luath agus is féidir.
• Ba chóir measúnuithe reatha agus pleananna forbartha aonair a shainaithníonn na riachtanais a
bhaineann le huilechuimsitheacht rathúil i mbunscoil phríomhshrutha nó i suíomh oideachais speisialta a chinntiú a chomhroinnt le príomhoide na scoile nó le toscaire. Ba chóir é sin a dhéanamh
nuair a bhíonn an leanbh fós sa timpeallacht réamhscoile.
• Ba chóir saincheisteanna a bhaineann le hullmhú tacaíochta acmhainne amach anseo ag an scoil,
ar nós iarratais ar Chúntóir Riachtanas Speisialta nó tacaíocht Múinteora Acmhainne, modhnuithe
cóiríochta, nó trealamh oiriúnaithe a phleanáil i bhfad roimh ré chun uilechuimsitheacht rathúil i
rang na naíonán beag nó sa suíomh oideachais speisialta a chinntiú.
• Bíonn POA aistrithe an-úsáideach tar éis don leanbh a bheith ag freastal ar an scoil ar feadh roinnt
seachtainí lena chur ar chumas an mhúinteora ranga meastóireacht a dhéanamh ar an dul chun
cinn agus cur le hathmheasúnú ar riachtanais an linbh sa timpeallacht nua oideachais.
• Is é is dóichí go mbeadh pleanáil ar siúl i gcomhair seirbhísí speisialtachta ag an gcéim seo. Mar
shampla, beidh speisialtóirí Luath-Idirghabhála ag cur faisnéise ar aghaidh chuig meithleacha speisialtachta scoilbhunaithe, chuig Meithleacha Seirbhísí Leanaí nó chuig síceolaithe oideachais.
I gcás na leanaí sin nach mbíonn sé aitheanta ag leibhéal réamhscoile go bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu nó i gcás nach mbíonn an leanbh ag baint tairbhe as rang rialta na naíonán beag
tar éis dul ar an rolla i dtús ama, ba chóir na nósanna imeachta atá in Alt 3 d’Acht ODRSO, 2004 a
leanúint.

50

TREOIRLÍNTE AR AN BPRÓISEAS UM PLEAN OIDEACHAIS AONAIR

BEALTAINE 2006
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Ó Bhunscoil go dtí Iar-Bhunscoil/SOS nó ó Iar-Bhunscoil go dtí SOS
• Ba chóir don scoil a bhíonn ag eagrú na fágála teagmháil a dhéanamh leis an ERSO agus leis an
iar-bhunscoil.
• In oirchill an aistrithe, ba chóir go mbeadh duine éigin ón scoil a bheidh ag glacadh leis an mac
léinn, más féidir, páirteach san athbhreithniú deiridh ar POA an mhic léinn sa scoil reatha.
• Ba chóir go léifeadh an scoil a bheidh ag glacadh leis an mac léinn gach tuarascáil mheasúnaithe
go maith roimh ré ionas gur féidir iarratais a dhéanamh chuig an ERSO ar thacaíocht Cúntóra Riachtanas Speisialta agus múinteoireacht acmhainne etc., chun aistriú rathúil chuig iar-bhunoideachas nó SOS a chinntiú. Ba chóir do phríomhoide na scoile nua measúnuithe agus moltaí cothrom
le dáta a chur ar aghaidh i dteannta le tuarascálacha eile chuig an ERSO mar chuid den iarratas
ginearálta ar acmhainní.
• Ba chóir do sheirbhísí tacaíochta agus do phearsanra sláinte a phleanáil cad é an trealamh a bheidh riachtanach agus ba chóir dóibh saincheisteanna gluaiseachta do dhaoine a bhfuil míchumais
choirp agus céadfa orthu a phlé.

Aistriú do Lucht Fágála Scoile
Is é fágáil na scoile an t-aistriú deiridh a shamhlaítear san Acht. Sa chás seo:
• Ba chóir go ndéanfaí na céimeanna deiridh de phleanáil an aistrithe bliain amháin sula bhfágann
an duine óg an scoil. Tá sé tábhachtach go mbeadh an duine óg páirteach i ndéanamh na bpleananna sin. Ba chóir go mbeadh tuairimí na dtuismitheoirí agus/nó phléadálaí curtha san áireamh
freisin.
• D’fhéadfadh a bheith ag obair i gcomhpháirtíocht ildisciplíneach a bheith i gceist le haistrithe.
• Tá bealaí éagsúla a d’fhéadfadh daoine óga dul tar éis an scoil a fhágáil agus tá gairmithe ann a
bhfuil de fhreagracht orthu cabhrú leo ar na bealaí sin. Áirítear orthu sin:
• An scoil a fhágáil agus dul isteach i saol na hoibre.
• Tabhairt faoi bhreisoideachas.
• Gairmoiliúint.
• Oiliúint athshlánaithe.
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• Fostaíocht dhídeanach.
• Fostaíocht tacaithe.
• Bíonn Oiﬁgigh Rochtana fostaithe ag go leor coláistí agus sainaithníonn siad riachtanais tacaíochta mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus féachann siad le freastal ar na
riachtanais sin ionas go n-éireoidh leis an mac léinn ag an tríú leibhéal.
• Tá freagracht ar FÁS as gairmoiliúint agus riachtanais fostaíochta dhaoine faoi mhíchumas.
• Ní gá d’ionadaithe ó cheachtar de na gníomhaireachtaí thuas freastal ar chruinnithe pleanála do
na mic léinn sin. Mar sin féin, chabhródh cur chuige comhpháirtíochta faoi cheannas ERSO agus
tacaithe ag an scoil le creat a fhorbairt don dea-chleachtas i bpleanáil an aistrithe.

DEA-CHLEACHTAS
Ba chóir go nglacfadh na scoileanna agus na hoiliúnóirí samhail
phleanáil aistrithe a bhíonn duine-lárnaithe, a aontaíonn le dearcadh
soláthair a bhíonn sainoiriúnaithe ar riachtanais an duine aonair.
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CAIBIDIL 5
RANNPHÁIRTÍOCHT NA DTUISMITHEOIRÍ AGUS NA MAC LÉINN

5.1 NA TUISMITHEOIRÍ A BHEITH RANNPHÁIRTEACH
Tá an tAcht an-soiléir ar an tábhacht a bhaineann le rannpháirtíocht na dtuismitheoirí in oideachas a
gcuid leanaí. Is iad na ceanglais bhunúsacha faoi Alt 3 agus faoi Alt 8 maidir leis na tuismitheoirí ná:
• Go rachfaí i gcomhairle leo faoi phlean oideachais.
• Go ndéanfaí iad a éascú le bheith páirteach in ullmhú phlean oideachais.
• Go bhfaigheadh siad cóip den phlean oideachais.
• Go gcuirfí aon athruithe suntasacha ar an bplean oideachais in iúl dóibh.
• Go bhfaigheadh siad tuarascáil ar aon athbhreithniú ar an bplean oideachais.
Tá ceart achomhairc ag tuismitheoirí ar roinnt saincheisteanna a bhfuil cur síos orthu san Acht.

Tacú le Rannpháirtíocht na dTuismitheoirí
Níl aon nós imeachta sonraithe amháin ann a d’fhéadfaí a lua mar an sár-chleachtas i ndáil le
rannpháirtíot tuismitheoirí. Is é an príomhchuspóir ná gur chóir go mbeadh an méid rannpháirtíochta
is féidir ag na tuismitheoirí agus go mbeadh an rannpháirtíocht sin chomh dearfach agus chomh
tacúil agus is féidir. B’fhearr dá mbeadh na tuismitheoirí ag teacht isteach sa phróiseas pleanála
oideachais agus iad tar éis a bheith páirteach go gníomhach cheana féin sa phróiseas measúnaithe.
Ní hamhlaidh an cás i gcónaí, áfach, agus dá bhrí sin, ba chóir na cleachtais seo a leanas a ghlacadh
mar an rud is lú agus is bunúsaí chun tacú le rannpháirtíocht na dtuismitheoirí:
• Fógra dóthanach roimh ré – Nuair a iarrtar ar thuismitheoirí teacht chuig cruinniú pleanála, bíonn sé
mar chabhair an cuireadh a bheith tugtha seachtain amháin ar a laghad roimh an dáta beartaithe.
Is féidir le pleanáil roimh ré a bheith thar a bheith tábhachtach i gcás tuismitheoirí a bhíonn ag
obair nó i gcás go gcaitheann siad socruithe cúraim leanaí a dhéánamh.
• Faisnéis i scríbhinn – D’fhéadfadh sé a bheith cuiditheach dá dtabharfaí faisnéis i scríbhinn do na
tuismitheoirí faoin bpróiseas POA ionas go dtuigfeadh siad a ról, a gcearta agus a bhfreagrachtaí
agus go mbeadh a fhios acu cad leis a bheith ag súil ón bpróiseas.
• Rannpháirtíocht phraiticiúil na dtuismitheoirí a spreagadh – Fiafraíonn tuismitheoirí go minic ‘Cad
a fhéadfaidh mé a dhéánamh chun cabhrú le mo leanbh? agus ba chóir do mhúinteoirí agus do
ghairmithe machnamh a dhéanamh ar an gceist sin roimh ré. D’fhéadfadh tuismitheoirí a thairiscint
go ndéanfadh siad tasc, ar nós éisteacht lena leanbh ag léitheoireacht gach tráthnóna. D’fhéadfadh
tuismitheoirí a bheith páirteach freisin in iompar monatóireachta, lena n-áirítear idirghabhálacha
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tacaíochta trí luach saothair a thabhairt.
I gcás go mbíonn lear mór gairmithe páirteach i gcruinniú pleanála d’fhéadfadh saghas eagla a bheith
ar thuismitheoirí áirithe roimh chruinniú den sórt sin, agus b’fhéidir nach dtiocfadh siad i láthair nó go
bhfanfadh siad éighníomhach agus ina dtost. Tá go leor bealaí chun tabhairt faoi sin, mar shampla:
• Tuismitheoirí a spreagadh chun cara nó pléadálaí a bheith leo más mian leo.
• Duine a bhfuil aithne ag na tuismitheoirí air a bheith réidh le fáilte a chur rompu sula dtéann siad
isteach ag an gcruinniú.
• Na rannpháirtithe go léir a chur in aithne go soiléir.
• Tuismitheoirí a spreagadh chun a dtuairimí a thabhairt roimh an gcruinniú pleanála (m.sh. trí cheistiúchán).

DEA-CHLEACHTAS – RANNPHÁIRTÍOCHT NA DTUISMITHEOIRÍ
I gcásanna áirithe, b’fhéidir gurbh fhearr tuairimí na dtuismitheoirí
a lorg roimh an gcruinniú pleanála, trí chruinniú neamhfhoirmiúil,
trí cheistiúchán nó trí agallamh ar an teileafón. Ní gá go gcaithfí
an iomarca ama leis na sásraí sin agus thabharfadh siad an deis do
ghairmithe ceisteanna na dtuismitheoirí a bheith ar eolas acu roimh
an gcruinniú. Tugann sé sin an deis freisin do thuismitheoirí creat
struchtúrtha a bheith acu le hoibriú tríd roimh an gcruinniú agus
d’fhéadfadh sé cabhrú leo a gcuid smaointe féin a shoiléiriú agus
tuiscint éigin a bheith acu de gach a mbeifí ag súil leis.

Murar mian le tuismitheoirí a bheith rannpháirteach
I gcásanna áirithe, d’fhéadfadh tuismitheoirí a roghnú gan freastal ar an gcruinniú pleanála, ach
caithfear a gcuid tuairimí a lorg agus a thaifeadadh agus ba chóir dóibh a bheith mar fhaisnéis don
phróiseas cinnteoireachta. Tá sé tábhachtach go ndéanfaí a bhfuil san POA a phlé le tuismitheoirí
agus go lorgófaí a gcomhaontú. Is dréachtphlean amháin a bhíonn i bplean oideachais go dtí go
dtéitear i gcomhairle leis na tuismitheoirí. Is smaoineamh maith é gur chóir do thuismtheoirí an plean
oideachais a shíniú mar go gcuireann sin an comhaontú idir iad agus an scoil ar bhonn foirmiúil. Ba
chóir dóibh cóip de phlean oideachais a linbh a bheith acu i gcónaí.
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5.2 RANNPHÁIRTÍOCHT NA MAC LÉINN

Ba chóir tacú le mic léinn agus iad a spreagadh le bheith páirteach go hiomlán sa phróiseas POA,
lena n-áirítear aon chruinnithe a bhíonn i gceist. I gcásanna áirithe ba chóir do dhuine fásta a bhfuil
aithne ag an mac léinn air agus atá báúil roinnt ama a chaitheamh leis an mac léinn lena chur ar a
chumas nó a cumas a thuairimí nó a tuairimí a léiriú. Tá na buntáistí seo a leanas ag baint leis an mac
léinn a bheith ina rannpháirtí gníomhach sa phróiseas POA:
• D’fhéadfadh léargas luachmhar a bheith ag na mic léinn ar a riachtanais foghlama féin agus is
féidir leis an léargas sin cur le forbairt an POA.
• Is féidir le rannpháirtíocht ghníomhach an mhic léinn i scríobh a POA féin agus in aithint na spriocanna foghlama cuí cur go mór le baint amach na spriocanna sin i ndeireadh thiar.
Is féidir le deacrachtaí i bhfoghlaim a airíonn na mic léinn sin eagla go dteipfeadh siad a chothú agus
chun teacht ón bhfadhb sin, caithfear mic léinn a spreagadh go seasta agus a chur ina luí orthu gur
cuid lárnach den phróiseas foghlama é earráidí a dhéanamh.

DEA-CHLEACHTAS – RANNPHÁIRTÍOCHT NA MAC LÉINN
Mheas roinnt scoileanna go raibh sé úsáideach iarraidh ar an mac léinn
teacht chuig an gcruinniú ag deireadh an phróisis. Is smaoineamh
maith é don mhac léinn, nuair is cuí, an POA críochnaithe a shíniú.
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CAIBIDIL 6
RÓLANNA AGUS FREAGRACHTAÍ

Tugann an chaibidil seo na príomhrólanna agus freagrachtaí dóibh siúd go léir a bhíonn páirteach
i bhforbairt POA. Tugann an chéad roinn mionsonraí ar rólanna agus freagarachtaí faoi théarmaí
Acht ODRSO, 2004 agus tugann an dara roinn cur síos ar na rólanna agus freagachtaí atá molta do
rannpháirtithe eile agus nach bhfuil sonraithe faoi théamaí an Achta ach a d’fhéadfadh a bheith
páirteach sa phróiseas POA ar bhonn dea-chleachtais.

6.1 RÓLANNA AGUS FREAGRACHTAÍ FAOI ACHT ODRSO, 2004
Sonraíonn Acht ODRSO, 2004 na rólanna agus na freagrachtaí reachtúla atá lárnach do POA a
fhorbairt. Seo a leanas na rólanna agus na freagrachtaí sin, atá sonraithe i roinnt alt difriúil den Acht:

An Bord Bainistíochta
• Cinntíonn go gcuirtear oideachas ar leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige nó aici,
nuair is féidir, i dtimpeallacht uilechuimsitheach (Alt 2)
• Cinntíonn, i gcás tuismitheoirí linbh a bhfuil riachtanais oideachais speisialta aige nó aici:
• Go gcuirtear riachtanais an linbh in iúl dóibh chomh maith leis an tslí a bhfuiltear ag freastal ar
na riachtanais sin.
• Go dtéitear i gcomhairle leo faoi gach cinneadh suntasach maidir le hoideachas a linbh (Alt 14.1(b)).
• Comhoibríonn leis an gComhairle (Alt 14.1(c))
• Cinntíonn go mbíonn múinteoirí agus fostaithe iomchuí na scoile ar an eolas faoi riachtanais speisialta oideachais an linbh agus an tábhacht a bhaineann leis na riachtanais speisialta oideachais a
shainaithint (Alt 14.1(d&e)).
• Cuireann feasacht ar riachtanais speisialta oideachais agus ar mhíchumais i gceann leanaí na scoile
(Alt 14.1(f)).
• Féadfaidh sé achomharc a dhéanamh ar ainmniú na scoile i ndáil le leanbh ar leith nó ar mholadh
d’acmhainní breise arna dhéanamh ag an gComhairle (Alt 10.3).
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An Príomhoide
• Glacann cibé bearta is féidir chun freastal ar riachtanais oideachais linbh nach bhfuil ag baint tairbhe as an ngnáthchlár oideachais a chuireann an scoil ar fáil (Alt 3.2).
• Má bhíonn sé nó sí den tuairim nach bhfuil ag éirí le bearta atá glactha chun freastal ar riachtanais
oideachais an linbh atá i gceist, déanann socruithe i gcomhair measúnaithe tar éis dul i gcomhairle
leis na tuismitheoirí (Alt 3.2)
• Cuireann faoi deara Plean Oideachais Aonair a ullmhú do mhac léinn laistigh de mhí amháin ó mheasúnú
a fháil a chruthaíonn go bhfuil riachtanais speisialta oideachais ag an leanbh atá i gceist (Alt 3.5)
• Cinntíonn go dtéitear i gcomhairle le tuismitheoirí an linbh, leis an ERSO agus le daoine eile, de
réir mar is cuí, maidir le hullmhú an POA (Alt 3.9a)
• Cinntíonn go gcomhlíontar na treoirlínte a bhaineann lena bhfuil san POA (Alt 3.9b).
• Tugann fógra i scríbhinn go bhfuil an plean ullmhaithe, mar aon le cóip den phlean, do thuismitheoirí an linbh a bhíonn i gceist agus don ERSO (Alt 3.10).
• D’fhéadfadh sé nó sí iarraidh ar an gComhairle POA a ullmhú, faoi Alt 8 den Acht, má bhíonn sé
nó sí den tuairim:
• nach ndéanfar freastal ar riachtanais speisialta oideachais an mhic léinn, a aithníodh leis an
measúnú, trí POA a ullmhú faoi Alt 3.5 (Alt 3.11(a));
• tar éis athbhreithnithe nó ar shlí eile, nach bhfuil an POA a ullmhaíodh faoi Alt 3.5 ag freastal
ar riachtanais an linbh agus nach dócha go mbeidh aon chéimeanna a ghlacfaidh an ERSO ag
freastal ar riachtanais an linbh (Alt 3.11 (b)).
• Féadfaidh sé nó sí a bheith ina chomhalta nó ina comhalta den mheitheal POA nó féadfaidh sé nó
sí múinteoir a ainmniú le bheith ina chomhalta nó ina comhalta den mheitheal sin (Alt 8.4).
• Cinntíonn go gcuirtear an POA i gníomh (Alt 9.7).
• Tarraingíonn ar Alt 13 den Acht lena chinntiú go mbíonn airgead agus acmhainní ar fáil chun críocha POA a ullmhú agus a chur i ngníomh (Alt 13).
• In imthosca go mbíonn leanbh dá bhfuil POA ullmhaithe ag aistriú ó scoil amháin go scoil eile, téann
príomhoide na chéad scoile i gcomhairle le príomhoide an dara scoil sula dtarlaíonn an t-aistriú chun:
• príomhoide an dara scoil a chur ar an eolas faoina bhfuil sa phlean (Alt 9.8(a));
• cabhrú le príomhoide an dara scoil an plean a leasú i gcás go measann an príomhoide sin go
bhfuil leasú den sórt sin riachtanach “maidir le riachtanais speisialta oideachais an mhic léinn
agus feidhmiú na scoile sin” (Alt 9.8(b)).
• I gcásanna go moltar leasuithe, cuireann príomhoide an dara scoil é sin in iúl do na tuismitheoirí.
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Sa chás go n-iarrann na tuismitheoirí ar an bpríomhoide dul i gcomhairle leis an ERSO comhlíonfaidh an príomhoide an t-iarratas sin (Alt 9.9).
• Déanann athbhreithniú ar fheidhmiú an POA, nó cuireann faoi deara athbhreithniú a dheánamh
air, to tráthrialta “ach in aon chás uair amháin sa bhliain ar a laghad” (Alt 11.1).
• Déanann tuarascáil ar thorthaí an athbhreithnithe do thuismitheoirí an linbh lena mbaineann agus
don ERSO (Alt 11.2).
• Sa chás go n-iarrann tuismitheoirí go ndéanfaí athbhreithniú ar an POA, féadfaidh an príomhoide
géilleadh nó diúltú don iarratas (Alt 11.4). Má dhiúltaítear don iarratas sin, tabharfaidh an príomhoide fógra i scríbhinn den chinneadh, agus de na cúiseanna a ghabhann leis, do na tuismitheoirí
laistigh de dhá sheachtain ó fhaigheann sé nó sí an t-iarratas (Alt 11.5).
• Comhlíonann le hiarratas ón mBord Achomhairc athbhreithniú a dhéanamh ar POA, nó cur faoi
deara athbhreithniú a dhéanamh ar POA (Alt 11.8).
• Breithníonn an soláthar is gá chun cabhrú le mac léinn leanúint dá chuid nó dá cuid oideachais
agus oiliúna nuair a bheidh sé nó sí ina dhuine fásta nó ina duine fásta, lena n-áirítear comhairliúchán leis an mac léinn agus leis na tuismitheoirí (Ailt 15.1 agus 15.2).
• Féadfaidh sé nó sí feidhmiú aon cheann de na feidhmeanna a bhronntar air nó uirthi leis an Acht
a tharmligean chuig múinteoir sa scoil (Alt 18).

Múinteoirí
• Déanfaidh feidhmeanna a bhíonn tarmligthe ag an bpríomhoide air nó uirthi leis an Acht (Alt 18).

Síceolaithe
• Féadfaidh sé/sí a bheith páirteach i measúnú an linbh agus lámh a bheith aige/aici in ullmhú na
bPleananna Oideachais Aonair (Alt 8.4). Seachas comhairle ghinearálta agus tacaíocht a thabhairt
d’fhoireann na scoile is minic go dtéitear i gcomhairle leis/léi faoi leanaí aonair. D’fhéadfadh sé/sí
faisnéis a bhailiú faoi leanaí, faoina scileanna agus faoina gcumas agus d’fhéadfadh sé/sí clár tacaíochta a phleanáil.
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An tEagraí Riachtanais Speisialta Oideachais
• Nuair a ordaíonn an Chomhairle dó/di é, cuireann sé/sí faoi deara POA a ullmhú, ag tosú ag tráth nach
déanaí ná mí amháin ó ordú na Comhairle agus a bheith críochnaithe ag tráth nach déanaí ná dhá mhí
ó cuireadh tús leis (Ailt 8.1 agus 8.2)
• Tionólann an mheitheal POA (Alt 8.3).
• Féadfaidh sé/sí duine eile atá cuícháilithe a ainmniú le bheith mar chomhalta de mheitheal POA
(Roinn 8.4(c)).
• Bíonn páirteach i gcomhairliúchán le príomhoide an dara scoil, má iarrann na tuismitheoirí sin, maidir le leasuithe molta ar an POA i gcás go mbíonn an mac léinn ag aistriú ó scoil amháin go scoil eile (Alt 9.9).
• Féadfaidh sé nó sí cuid den mheitheal iomchuí POA, nó an mheitheal go léir, a thabhairt le chéile arís
chun athbhreithniú agus leasú a dhéanamh ar an POA, i ndáil le haistriú (Alt 9.10).
• Bunaithe ar thuarascáil athbhreithniú an POA, féadfaidh sé nó sí cuid den mheitheal iomchuí POA, nó
an mheitheal go léir, a thabhairt le chéile arís chun an POA a athbhreithniú agus a leasú (Alt 11.3).
• Breithníonn an soláthar atá riachtanach chun cabhrú le mac léinn leanúint dá chuid nó dá cuid oideachais agus oiliúna nuair a bheidh sé nó sí ina dhuine nó ina duine fásta, lena n-áirítear comhairliúchán leis
an mac léinn agus leis na tuismitheoirí (Ailt 15.1 agus 15.2).
• Tugann comhairle don phríomhoide agus do na múinteoirí, agus cuidíonn leo, i bhfeidhmiú a gcuid
feidhmeanna faoin Acht (Alt 18.2).

Tuismitheoirí
• Má bhíonn siad den tuairim go bhfuil riachtanais speisialta oideachais ag a leanbh, cuireann siad sin
in iúl don phríomhoide agus iarrann siad air nó uirthi cibé bearta is féidir a ghlacadh chun freastal ar
riachtanais oideachais a leanaí (Ailt 3.1(a) agus 3.2).
• Tá siad i dteideal go rachfaí i gcomhairle leo agus más mian leo sin, féadfaidh siad páirt a ghlacadh in
ullmhú an POA (Alt 3.9(a)).
• Tar éis an POA a bheith ullmhaithe, tá na tuismitheoirí i dteideal go gcuirfí ar an eolas iad agus go bhfaighead siad cóip den phlean (Alt 3.10).
• Ainmníonn siad aon duine eile atá cuícháilithe le bheith ina chomhalta nó ina comhalta de mheitheal
POA a linbh (Alt 8.4c).
• Féadfaidh siad roghnú a bheith ina gcomhalta de mheitheal POA a linbh (Alt 8.6).
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• I gcás go mbíonn leanbh ag aistriú ó scoil amháin go scoil eile, d’fhéadfadh na tuismitheoirí iarraidh ar
phríomhoide an dara scoil dul i gcomhairle leis an ERSO maidir le leasuithe molta ar an POA (Alt 9.9).
• Tá siad i dteideal tuarascáil a fháil ón bpríomhoide ar thoradh athbhreithnithe ar POA a linbh (Alt 11.2).
• Féadfaidh siad iarraidh ar an bpríomhoide athbhreithniú ar an POA a shocrú más deimhin leo nach
bhfuil spriocanna a linbh á mbaint amach (Alt 11.4).
• I gcás go ndiúltaítear don iarratas sin, féadfaidh na tuismitheoirí achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh chuig an mBord Achomhairc (Alt 11.6).
• Féadfaidh siad achomharc a dhéanamh chuig an mBord Achomhairc maidir le comhlíonadh dualgais na
Comhairle, an phríomhoide nó an Bhoird Sláinte i ndáil leis an bplean oideachais (Alt 12.1(a) agus (b)).

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
• Cuireann faoi deara go ndéantar measúnú ar leanbh nach bhfuil ina mhac léinn nó ina mac léinn agus
a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige nó aici, nó a bhféadfadh riachtanais speisialta oideachais
a bheith aige nó aici (Alt 4.1).
• Cuireann faoi deara measúnú a dhéanamh nuair a iarrann tuismitheoirí linbh a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais aige nó aici, nó a bhféadfadh riachtanais speisialta oideachais a bheith aige nó aici, sin (Alt 4.3).
• Cabhraíonn foireann teiripe leis an measúnú nuair a mheasann FSS nó an Chomhairle gur cuí sin (Alt 5.1).
• Déanann measúnuithe atá de réir na gcaighdeán a éilíonn an tAire Sláinte agus Leanaí (Alt 5.5).
• Cuireann torthaí measúnaithe ar fáil do na daoine a bíonn páirteach in oideachas an linbh, agus aird á
tabhairt ar cheart na dtuismitheoirí go gcuirfí ar an eolas iad (Alt 5.8).
• I gcás linbh nach mac léinn é nó í, soláthraíonn na seirbhísí atá aitheanta sa mheasúnú agus atá riachtanach
chun go bhféadfadh an leanbh a bheith páirteach in oideachas agus tairbhe a bhaint as oideachas (Alt 7.1).
• I gcás linbh ar mac léinn é nó í, soláthraíonn na seirbhísí atá aitheanta san POA chun go bhféadfadh an
leanbh páirt a ghlacadh in oideachas agus tairbhe a bhaint as oideachas. (Alt 7.3)
• Comhlíonann breithiúnas an Bhoird Achomhairc cibé ar chóir don Chomhairle nó d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte seirbhísí ar leith, arna n-aithint i measúnú nó i bplean oideachais atá de dhíth ar leanbh, a sholáthar (Alt 7.5).
• Cuireann na polasaithe a bhaineann leis an oideachas go ginearálta agus le hoideachas leanaí a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu i ngníomh mar aon leis na polasaithe a bhaineann le solathar seirbhísí tacaíochta a fhoirmíonn an tAire Sláinte agus Leanaí ó am go ham (Alt 16).
• Ainmneoidh sí “oiﬁgigh idirchaidrimh” chun gníomhaíochtaí a chomhordú agus chun polasaithe comhréireacha a thabhairt i gcrích leis an gComhairle (Alt 17 (a) agus (b)).
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Tá roinnt moltaí maidir le rólanna agus freagrachtaí breise do rannpháirtithe a bhíonn páirteach sa
phróiseas POA eagtha amach thíos. Ní cuid de na ceanglais reachtúla é ról an Chomhordaitheora
POA mar atá curtha i láthair, ach moltar é mar dhea-chleachtas.

An Comhordaitheoir POA
Mar atá léirithe thuas, is ar phríomhoide na scoile atá an fhreagracht POA a fhorbairt, a scaipeadh,
a chur i ngníomh agus a athbhreithniú. Féadfaidh an príomhoide na feidhmeanna sin a tharmligean
chuig múinteoir sa scoil. Cé nach bhfuil sé ráite san Acht, tuigtear ón dea-chleachtas gur chóir go
mbeadh duine ainmnithe ceaptha mar Chomhordaitheoir POA do gach leanbh a bhfuil POA de dhíth
air nó uirthi faoi théarmaí an Achta. Cé nach moltar go mbeadh duine amháin ina Chomhordaitheoir
POA don scoil go léir, tá sé tábhachtach go nglacfadh duine ainmnithe freagracht fhoriomlán as
comhordú POA linbh ar leith. Ba chóir gur duine a bheadh ansin a mbeadh teagmhaíl dhíreach
aige nó aici leis an leanbh agus a thugann cuid ar a laghad de chlár oideachais an linbh i gcrích. Sa
bhunscoil, d’fhéadfadh sé gurb é nó í an múinteoir ranga a bheadh ann, nó an múinteoir riachtanas
speisialta nó príomhoide na scoile. I scoil dara leibheál, d’fhéadfadh sé gur múinteoir ón meitheal
oideachais speisialta, ceannasaí na bliana, treoir-chomhairleoir, teagascóir foirme nó múinteoir ábhair
a bheadh sa duine ainmnithe. Ba chóir go mbeadh roghnú an duine chuí faoi anáil ag comhthéasc na
scoile agus go mbainfeadh sé le riachtanais an linbh.
Is iad príomhthascanna an Chomhordaitheora POA ná:
• Maoirseacht a dhéanamh ar bhailiú na faisnéise iomchuí roimh an gcruinniú pleanála POA.
• Am, dáta agus log a shocrú don chruinniú POA agus cuireadh a thabhairt do na rannpháirtithe.
• Cabhrú le forbairt an POA.
• Faisnéis faoi POA a thaifeadadh agus a scaipeadh.
• Maoirseacht a dhéanamh ar chur i ngníomh agus ar mhonatóireacht an POA.
• Athbhreithniú ar an POA a shocrú.
• Freagracht cheannais a ghlacadh in idirchaidreamh le tuismitheoirí agus le gníomhaireachtaí
seachtracha.
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Múinteoirí a bhíonn Páirteach in Oideachas Mac Léinn a bhfuil Riachtanais
Speisialta Oideachais Acu
Ba chóir go mbeadh na múinteoirí go léir ar cúram dóibh oideachas an linbh páirteach sa phróiseas
POA. Ba chóir deis a thabhairt do na múinteoirí sin:
• cur le bailiú agus roinnt faisnéise faoin mac léinn trí:
• bhreathnadóireacht chórasach seomra ranga agus measúnú a dheánamh de réir mar is cuí;
• mheasúnú diagnóiseach a dheánamh chun láidreachtaí agus riachtanais an mhic léinn a dhéanamh amach.
• cur le forbairt an POA trí chabhrú le láidreachtaí an mhic léinn, riachtanais foghlama tosaíochta,
spriocanna agus straitéisí a shainaithint.
• cur le feidhmiú an POA trí oibriú ar riachtanais foghlama tosaíochta ainmnithe agus ar spriocanna
foghlama sainiúla;
• monatóireacht agus taifeadadh a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo bhaint amach na spriocanna foghlama;
• cur leis an athbhreithniú ar an POA.

An Mac Léinn
Aithníonn Acht ODRSO, 2004 an tábhacht atá leis an leanbh, nuair is cuí, a bheith san áireamh i
bhforbairt a POA féin. Tá tábhacht ar leith ag baint leis sin i gcás mac léinn i suíomh iar-bhunoideachais
agus in ard-ranganna i scoileanna speisialta. Nuair is cuí an rannpháirtíocht, d’fhéadfadh an mac
léinn:
• a bheith páirteach sa chruinniú POA;
• faisnéis a thabhairt faoina chuid/faoina cuid foghlama, tallann, cumas, scileanna, spéiseanna, mianta agus ábhar imní;
• cabhrú le riachtanais foghlama tosaíochta, spriocanna agus straitéisí a shainaithint;
• aiseolas a thabhairt a chuirﬁdh le monatóireacht agus taifeadadh an dul chun cinn.
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6.2 RÓLANNA AGUS FREAGRACHTAÍ EILE

An Cúntóir Riachtanas Speisialta (CRS)
Bíonn an CRS páirteach go díreach i dtacú leis an leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais
aige nó aici agus, dá bhrí sin, beidh faisnéis luachmhar aige nó aici a bheidh ábhartha d’fhorbairt an
POA. Tá sé tábhachtach go dtabharfaí an deis don CRS:
• faisnéis a roinnt leis an gComhordaitheoir POA faoi thallainn, láidreachtaí agus riachtanais an linbh;
• tacú le cur i ngníomh na spriocanna a bhaineann le riachtanais chúraim agus rochtana an linbh;
• aiseolas a thabhairt a chuirﬁdh le monatóireacht agus athbhreithniú ar dhul chun cinn an linbh.

An Múinteoir Cuartaíochta
Oibríonn múinteoirí cuartaíochta le leanaí a bhfuil lagú amhairc orthu agus le leanaí atá bodhar nó a bhfuil
deacrachtaí éisteachta acu. Tugann siad comhairle agus treoir ar fhorbairt POAnna do na leanaí sin.
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IARSCRÍBHINN 1
COMHALTAS AN TSAINGHRÚPA POA

Jack O’Brien

Cathaoirleach. Iar-Rúnaí Cúnta, An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Ruby Morrow

Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann

Ray Powell

Síceolaí, Réigiún an Mheán-Iarthair, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Michael Shevlin

An Roinn Oideachais, Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath

Brendan Spelman

An Roinn Oideachais, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
(ar dheis Dé go
raibh a anam)

Orla Ní Bhroin

Coláiste Phádraig, Droim Conrach

Ursula Doherty

Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach

Eugene Toolan*

Ceann an Oideachais, Coláiste Naomh Aingeal, Sligeach

Áine O’Sullivan

Príomhoide, Coláiste Pobail Chill Dhéagláin, Co. na Mí

Maresa Duignan

An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige

Marie Raftery

Comhordaitheoir Náisiúnta Cúnta, Seirbhís Tacaíochta don Oideachas
Speisialta

Mary Grogan

Eagraí Riachtanais Speisialta Oideachais, An Chomhairle Náisiúnta um
Oideachas Speisialta

Liam Lawlor

Príomhoide, Scoil Speisialta Catherine McAuley, Luimneach

Mary Nugent

Síceolaí Sinearach, An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

Margaret O’Donnell

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

*Ghníomhaigh Bairbre Tiernan agus Dolores McDonagh in áit Eugene Toolan.
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IARSCRÍBHINN 2
SAMPLAÍ DE PHLEANANNA OIDEACHAIS AONAIR

Tá díolaim de mhúnlaí POA san iarscríbhinn seo. Tá réimse leathan stíleanna agus formáidí a d’fhéadfaí
a úsaid sna samplaí. Mar sin féin, comhlíonann gach ceann díobh na ceanglais reatha ata leagtha
amach in Alt 9 d’Acht ODRSO, 2004. D’fhéadfadh scoileanna aon cheann de na samplaí seo a chur
in oiriúint dá gcomhthéacs ar leith féin agus do riachtanais aonair an linbh. Cé go bhfuil mic léinn
le réimse riachtanas i suímh éagsúla san áireamh sna samplaí, ní raibh sé indéanta gach riachtanas
speisialta oideachais a chlúdach.
Ba chóir a thabhairt ar aird, go bhfuil próifíl mhionsonraithe sa roinn a chlúdaíonn an Leibhéal
Feidhmíochta Oideachais faoi Láthair i gcuid de na samplaí. Sa chás go roghnaíonn scoileanna próifíl
a thiomsú i ndoiciméad ar leithligh, ba chóir achoimre a thabhairt ar an bhfaisnéis sin faoi Leibhéal
Feidhmíochta Oideachais faoi Láthair. Tugtar an fhaisnéis cúlra ag tús chuid de na samplaí seo chun
cabhrú leis an léitheoir tuiscint a fháil ar an mac léinn ar leith agus ar an suíomh.
Seo a leanas na samplaí:
1.

Omar
Luath-óige, baineann a chuid riachtanas le Neamhord Speictrim Uathaigh

2.

Melanie
Bunscoil, rang a haon, baineann a cuid riachtanas le deacrachtaí sóisialta, mothúcháin agus iompair.

3.

David
Bunscoil, rang a ceathair, baineann a chuid riachtanas le máchail éisteachta a bheith aige.

4.

Oisín
Bunscoil, rang a sé, baineann a chuid riachtanas le disléicse agus NHEA

5.

Hannah
Scoil Speisialta, baineann a cuid riachtanas le míchumas foghlama ginearálta trom agus mór.

6.

Luke
Iar-bhunscoil, an dara bliain, baineann a chuid riachtanas le Siondróm Asperger agus disléicse.

7.

Jennifer
Iar-bhunscoil, rang speisialta, an tríú bliain, baineann a cuid riachtanas le míchumas foghlama ginearálta meánach

8.

Aoife
Iar-bhunscoil, an cúigiú bliain, baineann a cuid riachtanas le míchumas coirp.

9.

Gregory
Iar-bhunscoil, Bliain 2 san Ardteistiméireacht Fheidhmeach, baineanna a chuid riachtanas le míchumas
foghlama ginearálta éadrom
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PLEAN OIDEACHAIS AONAIR
AINM: Omar
�
Tá an Plean Oideachais Aonair seo forbartha chun tacú le riachtanais do
theaghlaigh agus le forbairt do linbh. Tá sé le húsáid sa bhaile agus ag ionad
luath-óige do linbh. Tá obair le chéile tábhachtach.
�
Is doiciméad oibre é, a fhéadfar a athrú, agus is ann dó chun cabhrú linn ár gcuid
seirbhísí a dhíriú ar do theaghlach agus chun cabhair agus tacaíocht bhreise a
thabhairt do do leanbh sna chéad chúpla mí amach romhainn.
�
Is cuid bheag (cé go bhfuil sé fócasaithe) d’fhorbairt iomlán do linbh iad na
spriocanna sainiúla do do leanbh atá aitheanta anseo.
Ainm:
Dáta Breithe:
Teaghlach:
Seoladh:
Teileafón:

Omar
09/12/99
Shazia agus Imran
3 Sráid Coillte
(063) 34567

Tá an Plean Oideachais seo bunaithe ar thuarascálacha measúnaithe dar dáta: Nollaig
2004 agus cruinniú a tionóladh an: 26/01/05
Meitheal Luath-Idirghabhála:
Mary
Teiripí Saothair
Ray
Síceolaí
Marie
Speisialtóir Luath-Idirghabhála/Múinteoir
Sonya
Teiripí Urlabhra/Teanga
I Láthair ag an gCruinniú:
Shazia agus Imran (tuismitheoirí), Ray, Mary agus Sonya (Meitheal Luath-Idirghabhála),
Jane (múinteoir ranga), Siobhán (Príomhoide).
Leithscéal ó Marie
Scoil: Scoil Náisiúnta Shráid an Bháicéara
Dáta Athbhreithnithe an chéad Athmheasúnaithe eile:

Iúil 2005

Cineál agus Méid Chumais, Scileanna agus Tallainn Omar:
(lena n-áirítear a Riachtanais Speisialta Oideachais)
Is buachaill 5 bliana d’aois é Omar a d’aistrigh le déanaí ón naíonra go dtí an scoil. Ag an
naíonra bhí cúntóir riachtanas speisialta réamhscoile ag teastáil uaidh chun cabhrú lena
chuimsiú sa churaclam a bhí bunaithe cuid mhór ar shúgradh. Rinneadh an diagnóis go
raibh a chuid iompair sa raon meánach de Neamhord Speictrim Uathaigh. Tá sé cláraithe
faoi láthair san Aonad Uathachais sa scoil agus bíonn deiseanna aige ó am go chéile a
bheith istigh i Rang Sóisearach Príomhshrutha le haghaidh gníomhaíochtaí ginearálta
scoile. Bíonn tacaíocht ó chúntóir riachtanas speisialta aige nuair a thugtar na deiseanna
sin dó. Tá sé luaite ina mheasúnú reatha gur le scileanna sóisialta/cumarsáide agus
súgartha atá a chuid príomhdheacrachtaí agus go bhfuil raichtanais mhothúcháin aige agus
deacrachtaí le féinrialáil. Bíonn fadhbanna aige ag aistriú go dtí gníomhaíochtaí nua in
imeacht an lae scoile. Tá a chuid scileanna in idirdhealú amhairc agus i meaitseáil anmhaith. Is aoibhinn leis teacht ar scoil agus tá sé ag éirí cairdiúil le Jamie atá san Aonad
Uathachais freisin. Deir a chuid tuismitheoirí gurb é a chumas meascadh le leanaí eile ar
scoil is mó is cás leo.

POA Sampla 1: Omar
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SPRIOCANNA ATÁ SAINIÚL DON LEANBH

Ainm: Omar

Dáta POA: 26/01/05

Scileanna Reatha
[Ar féidir leis/léi a
dhéanamh cheana sa
réimse seo]
Cumarsáid Shóisialta
Bíonn deacracht aige
roinnt fuaimeanna a rá.

Sprioc
[A bhfuileamar ag
iarraidh air/uirthi a
fhoghlaim anois]
Feabhas ar fhuaimniú ‘c’
‘yellow’ agus
seachnaíonn ‘l, m, n’ a
rith ina chéile.

Tá sé ag tosú ag léiriú
comh-aird le Jane i
ngníomhaíochtaí
barrbhoird a roghnaíonn
sé.

Leanann de chomh-aird a
léiriú le gníomhaíochtaí a
roghnaíonn Jane. Comhaird a fhorbairt le CRS le
gníomhaíochtaí a
roghnaíonn sé féin.

Beannaíonn do Jane le
gotha cuí ach ní
bheannaíonn do Pauline
agus Fiona

Leanúint de bheannú go
leanúnach le daoine eile
go háirithe an 2 CRS sa
seomra.
Leanúint dá shúgradh
comhthreomhar a
fhorbairt.

Tá sé ag tosú ag dul i
mbun sealaíochta le
Jamie agus Jane i
láthair, ach ní shuífidh sé
in éineacht le Rónán,
Harry agus May.
Bíonn deacracht aige
aistriú go dtí
gníomhaíochtaí nua tar
éis am nuachta na
Maidine.
Oiriúnaithe
Tá a chur amach ar
fhéinrialáil lag.

Tá eascra á úsáid ón
samhradh i leith aige
agus cognaíonn sé a
bharr.
Is aoibhinn leis bia
briosc ach ní itheann sé
mórán.
Ní léiríonn sé go mbíonn
sé ag úsáid an leithris ar
scoil, cé go mbíonn sé á
dhéanamh sa bhaile.
Cuireann chomh gar dá
chéile atá fualáin na
mbuachaillí isteach air.

POA Sampla 1: Omar
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Níos comhleanúnaí le
tógáil sealanna le leanaí
eile ina ghrúpa.
An t-aistriú ina thráthchlár
laethúil leis na daoine
fásta agus na suímh go
léir a chomhlíonadh.

An tslí a ndéanfaimid dul
chun cinn i dtreo na
sprice

Ceachtanna sainiúla le
múineadh don fhoireann
agus do na tuismitheoirí.
Tábhachtach go mbeadh
orduithe gonta agus díreach
m.sh. Omar … bróga.
Coinneoidh Jane taifead de
na Focail a úsáideann Omar
ar scoil.
Múintear dá chairde gur
chóir é a chur san áireamh,
go háirithe i súgradh faoin
aer.
Oibríonn sé go maith i
dtimpeallacht struchtúrtha
ach teastaíonn go leor
deiseanna saorshúgartha
uaidh.
Freagraíonn d’atreisiú
teagmhasach m.sh. déan an
tasc scríofa agus féadfaidh
tú na dathanna a bheith
agat.

Cuirfidh Sonya
comhairle ar
thuismitheoirí agus ar
an bhfoireann

Féach ar na socruithe suite
agus mol idirghníomhú
cómhalartach
Tráthchlár PECS agus clár
sceidil don scoil agus don
bhaile, a léiríonn 7 lá na
seachtaine.

Feabhsaigh a riachtanais
féinrialála.

Clár le tarraingt suas ag
Shazia, Jane agus Mary.

Ól as réimse cupán agus
gloineacha seachas as
eascra. Cothaigh a
ionghabháil bia.

Monatóireacht/ maoirseacht
ag am béile.

Úsáideann an leithreas i
suíomh scoile.

An té a chuirfidh an
sprioc i ngníomh

Nuair a thógfar an bloc
leithris nua díreofar isteach
ar a thuiscint ar úsáid an
leithris ar scoil. Roinnt
modhnuithe m.sh. slí níos
leithne idir na fualáin le
déanamh.

Jane

Mary le comhairle a
chur ar na
Tuismitheoirí agus ar
an bhfoireann, an
CRS san áireamh.
Ray agus Mary le
comhairle a chur.
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SPRIOCANNA ATÁ SAINIÚL DON LEANBH
Ainm:

Omar

Scileanna Reatha
[Ar féidir leis/léi a dhéanamh
cheana sa réimse seo]

Luaileach/Céadfa Mín
Déanfaidh aithris ar línte
ingearacha agus cothrománacha
leis an spreagadh is mó agus
léiríonn feasacht áirithe ar dhathú
laistigh de na línte. Rianaíonn os
cionn bileoga lannaithe
d’uimhreacha agus litreacha.
Is féidir leis aithris a dhéanamh ar
bhlocdhearthaí casta.

Is beag a ghlacann sé le
huigeachtaí ar nós marla agus
gaineamh.

Dáta POA: 26/01/05
Sprioc
[A bhfuileamar ag
iarraidh air/uirthi a
fhoghlaim anois]

An tslí a ndéanfaimid dul chun
cinn i dtreo na sprice

An té a chuirfidh
an sprioc i
ngníomh

Leanúint de ghreim
thrípéadach a
fhorbairt.
Neart a láimhe a
fhorbairt.

Úsáid peann luaidhe triantánach
agus gníomhaíochtaí
péintéireachta
Úsáid bileoga móra páipéir ina
mbíonn sé ag síneadh amach a
lámha agus é ag tarraingt.
Bheadh obair ar sheirbhísí
ingearacha cuiditheach anseo
m.sh. croch magnadoodle ar an
mballa.

Mary le comhairle
a chur ar na
tuismitheoirí agus
ar an bhfoireann

An méid a ghlacann
sé le huigeachtaí
difriúla a mhéadú.

Trí scuabadh agus cleachtadh
níos rialta (laethúil) le huigeachtaí
m.sh., spá coise, gaineamh,
uisce, tarraingt i méarphéint,
talcphúdar etc.

Ray le comhairle
a chur ar na
tuismitheoirí agus
ar an bhfoireann.

Cognaíoch
Tá a aird ar thascanna feabhsaithe
agus tá sé spreagtha le tabhairt
faoi raon níos mó gníomhaíochtaí
ina chlár ranga. Níos socraithe
agus níos suaimhní.

Tá sé ag déanamh idirdhealú
amhairc agus ag meaitseáil
dathanna, méideanna agus
cruthanna go maith.
Tá a chuid litreacha go léir ar
eolas ag Omar anois,
ceannlitreacha agus litreacha
tosaigh araon.

Ainmniú dathanna,
méideanna agus
cruthanna.
Leanann de bheith
ag cruthú litreacha
agus fuaimeanna
litreacha.

Is lú a bhíonn PECS in úsáid mar
go mbítear ag iarraidh air a chuid
freagraí a rá. Níl sé á n-ainmniú
sin go spontáineach agus bíonn ar
an muinteoir iad a léiriú dó. Is féidir
leis míreanna mearaí 20 píosa a
dhéanamh le fíorbheagán
cabhrach.
Is aoibhinn leis a bheith ag
súgradh le litreacha daite agus tá
a fhios aige na litreacha in aithris a
dhéanamh orthu.
Is féidir leis a ainm agus a
shloinne a litriú. Tá ag forbairt
comhfhreagais 1-1 le huimhreacha
go dtí 10 cé nach bhfuil sé ag
ainmniú na n-uimhreacha.
Luaileach Mór
Ag tosú ag caitheamh agus ag
rolladh na liathróide is ansa leis.
Ag tosú ag súgradh le leanaí eile i
ngníomhaíochtaí luaileacha móra
agus a bheith páirteach iontu. Is
féidir leis léim de bhalla íseal.

Mary le comhairle
a chur le
haghaidh clár
scuabtha

Leanann de bheith
ag cruthú coincheap
uimhreacha go dtí
10.
Forbair
comhfhreagas 1-1.

Leanúint den
súgradh le liathróidí.
Méadaigh a
rannpháritíocht le
leanaí eile sa chlós.

Úsáid deiseanna teagaisc
teagmhasacha go speisialta mar
chuid den ghrúpa matamaitice áit
a mbíonn ábhair chinnte in úsáid.
B’fhéidir go gcaithfí litreacha a
leithlisiú le haghaidh tasc
spriocdhírithe. Úsáid a chuimhne
amhairc chun coincheapa a
fhorbairt faoi chló (Iompaigh an
pictiúr ar an íomhá ina cheann).
Tréig na litreacha
maighnéadacha go dtí litreacha
neodracha. Úsáid litreacha
neodracha le pictiúr chun
fuaimeanna litreacha agus
coincheapa litreacha a
shainaithint.
Tá diosca-áireamháin agus
béiríní úsáideach chun é seo a
fhorbairt. Úsáid leideanna
amhairc dhifriúla ar nós leabhair
a bhfuil pictiúir iontu, grianghraif
agus scéalta sóisialta chun a
spéis i bhfíseáin a laghdú.

Spreagadh le bheith
rannpháirteach i ‘gcluiche 4
chearnóg’ sa chlós ag am lóin
beag.
Úsáid córas an chara ar bhonn
uainchláir.

Tuismitheoirí
agus an
fhoireann,
múinteoir
dualgais, cairde.

POA Sampla 1: Omar
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Uaireanta Múinteora/Cúntóra Riachtanas Speisialta molta:
Teacht ar Chúntóir Riachtanas Speisialta ar feadh 2 uair an chloig in aghaidh an lae chun
cabhrú leis cuimsiú sa Rang Sóisearach.
Acmhainní Eile atá molta:
Bloc leithris nua le tógáil faoin 1 Márta. Tá an Príomhoide agus an OT le hidirchaidreamh a
dhéanamh leis na tógálaithe.
Suíomh oideachais:
An tAonad Uathachais ag Scoil Shráid an Bháicéara agus deiseanna rialta le cuimsiú sa
Rang Sóisearach.

Síniúcháin na ndaoine a bhí i láthair ag an gCruinniú don Phlean Oideachais Aonair:
(Seoladh san áireamh)

Cóipeanna chuig: (seoladh san áireamh)

POA Sampla 1: Omar
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Nótaí faoi POE do Melanie O’Donoghue
Is cailín suaite seacht mbliana d’aois atá i rang a haon í Melanie. Tháinig Melanie go dtí an
scoil i nDeireadh Fómhar na bliana acadúla seo, nuair a tháinig sí faoi chúram an árais leanaí
áitiúil tar éis dá socrúchán altramais teip. Is duine de chúigear clainne í Melanie, agus tá siad
go léir i gcúram faoi láthair. Tá beirt deirfiúracha léi, atá níos sine, (14 agus 16) ina gcónaí le
gaolta, agus tá a cuid deartháracha (3 agus 6) le chéile i socrúchán altramais. Is dealraitheach
gur dócha go mbeidh scoruithe cúraim fadtéarmacha de dhíth ar Melanie agus tá FSS ag fiosrú
roghanna éagsúla di. Tá athair Melanie básaithe agus tá rochtain neamhrialta, maoirsithe ag a
máthair ar Melanie. Feiceann Melanie a deartháracha agus a deirfiúracha uair sa mhí.
Tá faisnéis ón scoil a raibh Melanie aici roimhe seo teoranta faoi láthair. D’fhreastail sí ar scoil i
Learpholl, cé nach bhfuil aon taifid ar fáil faoi láthair lenar bhain di sa scoil sin. Is dealraitheach
nach raibh Melanie ag aon scoil ó thús an Mheithimh anuraidh. Níl aon mheasúnú iomlán
intleachtúil déanta ar Melanie mar nach bhfuil aon imní ar leith faoina leibhéal ginearálta
cumais. Is cosúil go bhfuil sí ábalta go hintleachtúil, ach meastar nach bhfuil sí ag baint amach
a lán-cumais mar gheall ar cheisteanna mothúcháin.
Freastalaíonn Melanie anois ar scoil mhór cailíní, a bhfuil an-tóir uirthi, i limistéar atá measctha
go sóisialta. Mar atá le feicéail ó POA Melanie, tá deacrachtaí aici le hidirghníomhú sóisialta
agus le ceart a bhaint dá mothúcháin. Ar bhonn duine le duine, réitíonn sí go maith le daoine
fásta agus is dealraitheach go bhfuil aird aonair á iarraidh aici.
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Bileog Pleanála/Athbhreithnithe POA
Ainm an Mhic Léinn: Melanie O’Donoghue

Rang a hAon

Dáta Breithe: 06.01.97

Achoimre ar Riachtanais Speisialta Oideachais
(Riachtanais Speisialta Oideachais an linbh)
Tá deacrachtaí mothúcháin agus iompair ag Melanie. Bíonn sí ag freastal ar Sheirbhísí Treorach
do Leanaí. Tá tuarascáil ón meitheal ildisciplíneach sa chomhad.

Dul chun cinn go dtí seo/ láidreachtaí
(Cineál agus méid chumais, scileanna agus tallainn an linbh)
Tá Melanie socraithe síos go maith ina seomra ranga nua agus tá sí tosaithe ag tuiscint cad leis a
mbítear ag súil uaithi. Tá caidreamh maith aici leis an múinteoir ranga agus freagraíonn sí do
mholadh agus do spreagadh. Is aoibhinn le Mealanie ceol agus canadh. Is maith léi aird aonair a
bheith uirthi freisin agus oibreoidh sí go maith i suíomh duine le duine. Tá spéis go sóisialta ag
Melanie i ndaoine eile. Tá sí ag feabhsú a cuid scileanna bunúsacha i léitheoireacht agus i
scríbhneoireacht agus bíonn sí mórtasach as an obair chríochnaithe.

Réimsí Feabhsúcháin/Réimsí a chruthaíonn Deacrachtaí
(Cineál agus méid riachtanais speisialta oideachais an linbh agus an tslí a ndéanann siad sin difear
dá dhul chun cinn/dá dul chun cinn)
Bíonn an claonadh i Melanie a bheith ceannasach ar dhaoine eile agus bíonn sí ag iarraidh smacht
a bheith aici ar chúrsaí. Ní bhíonn sí toilteanach trealamh a roinnt le daoine eile ag a bord agus
sciobfaidh sí trealamh, cruinneoidh sí nithe agus diúltóidh sí iad a thabhairt ar ais. Tá Melanie
scoite amach go sóisialta faoi láthair. Bíonn sí tobann ag tabhairt deacrachtaí dhaoine eile chun
suntais. Is minic go mbíonn Melanie páirteach in achrann sa chlós (3 eachtra ar a laghad gach
seachtain). Rachaidh sí i muinín ionsaí fisiciúil mura dtugtar cead a cinn di (ag ciceáil, ag brú nó ag
bualadh daoine eile). Sa rang, is minic nach gcríochnaíonn Melanie a cuid oibre, go hiondúil trí
easpa díchill. Mar gheall air sin níl sí ag baint a lán-cumais amach.

(Leibhéal feidhmíochta oideachais an linbh faoi láthair)
Léiríonn torthaí Micra-T agus Sigma-T Melanie a rinneadh le gairid go bhfuil sí ag feidhmiú ag an
12ú – 16ú pericintíl. Tá Melanie in ann páirt a ghlacadh i gcuraclam iomlán rang a haon agus nuair a
bhíonn sí socair agus suaimhneach tá sí in ann oibair ar chaighdeán maith a dhéanamh.
Soláthar Oideachais Speisialta
(Na seirbhísí oideachais speisialta agus na seirbhísí tacaíochta gaolmhara atá le soláthar don
leanbh)
Téann Melanie go dtí Bean Mooney (múinteoir acmhainne) i gcomhair 4 sheisiún (45 nóiméad an
ceann) gach seachtain. Is seisiúin aonair péire díobh agus is cuid de ghrúpa beag an péire eile.

Faisnéis Bhreise
Tháinig Melanie faoi chúram ocht mí ó shin. Tá sí ina cónaí faoi láthair in 55 Áras Cúraim na Feá,
ach tá athbhreithniú á dhéanamh ar a cás faoi láthair le súil agus socrúchán ar théarma níos faide
a fháil di le teaghlach. Bhí ceist ann faoi éisteacht Melanie agus lorgóidh cúramóirí Melanie
athbhreithniú práinneach lena dochtúir teaghlaigh. Bíonn Melanie ag dul chuig an Dr Meade ag an
gClinic Treorach do Leanaí.
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Bileog Pleanála/Athbhreithnithe POA
Ainm an Mhic Léinn: Melanie O’Donoghue

Rang a hAon Dáta Breithe: 06.01.97

Tosaíochtaí/Spriocanna Fadtéamacha
Go ndéanfadh Melanie cairde nua.
Go gcríochnóidh Melanie tascanna sannta sa scoil.

Spriocanna agus Straitéisí
(na spriocanna atá le baint amach ag an leanbh in imeacht tréimhse nach mó ná 12 mhí)

Sprioc 1. Go n-imreodh Melanie go comhoibríoch sa chlós
Straitéisí
�
Páirteach i ngrúpa scileanna sóisialta seachtainiúil leis an múinteoir acmhainne
�
Páirteach in Am Ciorcail sa rang iomlán
�
Gheobhaidh Melanie tacaíocht óna cara i rang a sé
�
Beidh Melanie mar chuid den fhoireann monatóireachta bruscair lá amháin sa tseachtain
�
Spreagfaidh an fhoireann cúraim cairdeas freisin trí chead a thabhairt do Melanie iarraidh ar chara a
bheith páirteach i ngníomhaíocht, ar nós bollaí.
Sprioc 2. Go roinnfeadh Melanie a cuid trealaimh ag an mbord
Straitéisí
�
Spreagfar an rang go léir le rudaí a roinnt
�
Tabharfaidh an fhoireann cúraim cás peann luaidhe nua do Melanie agus foireann iomlán trealaimh
ann.
�
Cuirfidh an múinteoir ranga é sin sa chairt monatóireachta iompair laethúil
Sprioc 3. Go labhródh Melanie go cineálta le mic léinn eile
Straitéisí
�
Múinteoir acmhainne le hoibriú le Melanie maidir le bealaí cuí chun díomá nó fearg a léiriú agus lena
thaispeáint conas rud dearfach a rá / moladh a thabhairt / aitheantas a thabhairt do dhaoine eile agus
dá n-obair. Léireoidh an múinteoir ranga freisin an moladh tuairisceach seo.
�
Déanfaidh an múinteoir ranga monatóireacht mar chuid den chairt monatóireachta iompair laethúil.
Sprioc 4. Go gcríochnódh Melanie a cuid tascanna laistigh den am a bhíonn tugtha
Straitéisí
�
Déarfar go soiléir le Melanie cad leis a mbítear ag súil uaithi ag tús an tseisiúin.
�
Má bhíonn an obair críochnaithe roimh am, féadfaidh Melanie dul go dtí an cúinne léitheoireachta nó
cabhair a thabhairt do Bean Duff san oifig (maidin Luan, Máirt & Déardaoin amháin)
�
Mura mbíonn an obair críochnaithe, déanfaidh Melanie mar obair bhaile é (nóta i ndialann na scoile
don fhoireann cúraim)
Sprioc 5. Go dtuigfeadh Melanie go bhféadfadh a cuid oibre a bheith ar chaighdeán an-mhaith
Straitéisí
�
Spreagfar Melanie lena thabhairt faoi deara nuair a bhíonn rud déanta go maith aici (an litriú go léir
ceart).
�
Labhróidh an fhoireann go léir go dearfach nuair a dhéanann Melanie obair mhaith, chomh maith
lena rá léi go díreach go bhfuil sí cliste, meabhrach, go bhfuil buanna aici etc.
�
Nuair a bheidh obair an-mhaith ar fad déanta ag Melanie, déarfar léi é a thaispeáint don
phríomhoide.
�
Cuirfidh an fhoireann cúraim obair mhaith Melanie ar taispeáint ar chuisneoir na cistine.
Déanfar luachanna saothair don chairt luacha saothair a shocrú le foireann na scoile agus leis an bhfoireann
cúraim, agus déanfar athbhreithniú go rialta air. Beidh an lá roinnte ina thrí sheisiún, maidin, tar éis an tsosa agus
tráthnóna. Tá trí sprioc ina cairt ag Melanie (labhairt go múinte, trealamh a roinnt agus obair a dhéanamh). I láthair
na huaire, gach uair a fhaigheann Melaine 15 tic, tabharfar réalta di do thábla 2 agus gheobhaidh sí 10 nóiméad
d’am speisialta ríomhaireachta.
Sínithe ag an bhFoireann:
Tuismitheoir:
Mac Léinn:
Dáta Athbhreithnithe Beartaithe:

Dáta:
Dáta:
Dáta:
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Tuairisc mínithe ar na spriocanna agus straitéisí

Maidir le sprioc 5, tugtar ar aird go labhróidh an fhoireann go léir go dearfach nuair a bhíonn
obair mhaith déanta ag Melanie, lena n-áirítear a rá léi go díreach go bhfuil sí cliste,
meabhrach agus go bhfuil buanna aici. Tá an cur chuige sin bunaithe ar theoiric na
haitreabúideachta agus tá sé dírithe ar chabhrú le Melanie féinchoincheap níos dearfaí a
fhorbairt. Tá an cur chuige seo pléite agus comhaontaithe ag an bhfoireann. Tugadh ar aird
freisin, nuair a bhíonn Melanie á moladh ag an bhfoireann gur chóír dóibh ráitis bhreise ar
nós, ‘Is é an trua nach ndéanann tú obair den sórt sin i gcónaí’, a sheachaint, mar go
bhféadfadh na ráitis sin baint den teachtaireacht dhearfach.

continued from previous page

Is bealach é cárta luach saothair Melanie chun monatóireacht a dhéanamh ar a hiompar agus
í féin a bheith páirteach i bhféinmhonatóireacht, ar chóir go bhforbródh sé a tuiscint ar
fhreagracht as a chuid iompair féin (lócas inmheánach rialacháin). Is é an smaoineamh go
bpléifeadh Melanie agus a múinteoir a hiompar go hachomair ag deireadh gach seisiúin agus
go gcinnfidh an múinteoir má bhíonn ‘aghaidh an mheangtha’ le fáil ag Melanie, agus ansin
tarraingítear ar an gcárta é. Cabhraíonn an cur chuige struchtúrtha freisin le Melanie agus leis
an múinteoir na spriocanna a choinneáil ina n-aigne. Déantar na luachanna saothair atá le
tairiscint a shocrú leis an áras cúraim, ionas nach mbíonn luachanna saothair difriúla nó
breise ann le hais an chórais luachanna saothair atá sa scoil cheana féin. Ní mheastar go
mbeidh gá leis na cártaí luachanna saothair sin ar feadh tréimhse fada, ach díreach ar feadh
4 go dtí 6 seachtaine chun dul i ngleic le hiompar áirithe.
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Cárta Spriocanna Melanie O’Donoghue
Lá:

Dáta:

Labhraím go cineálta le daoine eile
Roinnim rudaí leis na cailíní ag mo bhord

Maidin (Roimh an sos)
Maidin (Tar éis an tsosa)
Tráthnóna
‘aghaidh an mheangtha’ a bhailiú chun luach saothair a
Caithfidh mé
fháil. Is é an luach saothair atá uaim …

Cárta Spriocanna Melanie O’Donoghue
Lá:

Dáta:
Labhraím go cineálta le daoine eile
Roinnim rudaí leis na cailíní ag mo bhord

Maidin (Roimh an sos)
Maidin (Tar éis an tsosa)
Tráthnóna
‘aghaidh an mheangtha’ a bhailiú chun luach saothair a
Caithfidh mé
fháil. Is é an luach saothair atá uaim …
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DAVID (BUNSCOIL): DEACRACHT ÉISTEACHTA
Ainm: David Hill

Dáta Breithe: 24-05-1995

Seoladh: Cros an Bhaile Nua, An Baile Breac Rang: 4
Airteagal I
Múinteoir an Ranga: Sandra Healy
Tuismitheoir/í: Kathy & Gordon Hill

Múinteoir Cuartaíochta: Anne Marie Doyle

LS/RT: Jim Hughes

Teiripí Urlabhra agus Teanga: Martha O’Shea
Éisteolaí: Brian Murphy
ERSO: Fiona Kiely

Airteagal II
Dáta don Chruinniú Pleanála POA: 19-09-2005
I Láthair:
Kathy agus Gordon Hill; Sandra Healy; Jim Hughes & Anne-Marie Doyle.
Bhí David agus Mary O’Reilly i láthair don dara leath.
Ainm an Chomhordaitheora POA: Jim Hughes
Tús: 03-10-05
Sínithe:

Athbhreithniú: 30-01-06
Dáta:

Cineál agus Méid na Riachtanas Speisialta Oideachais agus an tslí a ndéanann siad sin
difear d’Fhorbairt Oideachais: Tá cailleadh éisteachta déthaobhach trom ag David a
chuireann isteach ar ghnóthú agus ar fhobairt teanga agus ar chóras cumarsáide a fhorbairt.
Tá áiseanna éisteachta á gcaitheamh aige ó bhí sé ceithre bliana d’aois. Is dúshlán an-mhór
dó gach foghlaim teanga-bhuanithe i suíomh ranga iomláin.
Seirbhísí Oideachais Speisialta agus Seirbhísí Tacaíochta Gaolmhara: Faigheann David 4
uair an chloig de mhúinteoireacht acmhainne go seachtainiúil. Tugtar é sin i gcrích trí
mhúinteoireacht meithle i ngrúpa de sheachtar mac léinn a bhfuil meascán de chumais acu i
gcomhar Matamaitic agus Tíreolaíocht. Faigheann sé teagasc duine le duine freisin i
dTeanga/Litearthacht ar feadh tríocha nóiméad faoi dhó sa tseachtain. Faigheann David
tacaíocht trí chuairteanna gach coicís ó Anne Marie Doyle, An tSeirbhís Múinteoirí
Cuartaíochta. Soláthraítear a fhorbairt urlabhra agus teanga trí chlár múinteoireacchta
urlabhra a chuireann Martha O’Shea,TUT, ar fáil. Ní gá do David an Ghaeilge a dhéanamh.
Cóiríochtaí: Tá seomra ranga David feistithe le doras speisialta agus brat urláir chun torann a
laghdú. Baineann sé úsáid as áis raidió FM ina sheomra ranga agus sa seomra acmhainne.
Chomh maith leis sin, tá Córas Réimse Fuaime suiteáilte ina sheomra ranga. Éascaíonn
micreafón raidió a choinnítear sa ghlac rannpháirtíocht i gcomhráite grúpa agus tugann
seolán a nascann a ríomhaire glúine lena áis raidió rochtain ar an idirlíon agus ríomhphost
dó. Cinntíonn áit fhabhrach suite sa seomra ranga agus sa seomra acmhainne go mbíonn an
t-amharc is fearr aige ar na múinteoirí agus ar a chóimhic léinn, agus go seachnaítear dallrú.
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An Leibhéal Feidhmíochta Oideachais faoi Láthair: Próifíl an Mhic Léinn
Dáta
06-10-04

Ainm na Trialach

WISC IV

24-05-05

Measúnú Foirmiúil
Riartha ag
Noreen Hayes (SNSO)

Triail Léitheoireachta Bunoideachais Dhroim
Conrach - Leibhéal 4

Triail Matamaitice Bunoideachais Dhroim
Conrach - Leibhéal 4
Anailís Neale ar Chumas Léitheoireachta

08-05-05
15-06-05

Sandra Healy

Jim Hughes

Toradh
Intlíocht sa mheánraon ard
(Scála Feidhmíochta)
PR 22

PR 19
R.A: 8.04 (Cruinneas)
8.02 (Tuiscint) 8.00 (Ráta)

Achoimre ar Fhaisnéis ó na tuismitheoirí, ón mac léinn, ón múinteoir ranga, ón
múinteoir acmhainne, ón múinteoir cuartaíochta agus ón TUT
Scileanna
Féinbhainistíochta
Spreagadh

Scileanna Sóisialta
agus Idirphearsanta

Féinmheas

Teanga agus
Cumarsáid

Scileanna Litearthachta

Scileanna Matamaitice

Scileanna Luaileacha
Rochtain ar an
gcuraclam
TFC
Stíl Foghlama

Tinreamh
Caitheamh Aimsire
agus Spéiseanna

Tá an cur chuige i leith na hoibre scoile eagraithe agus deismíneach

An-spreagtha, neamhspleách agus diongbháilte. Faigheann sé deacair é coinneáil air ag díriú
isteach ar cheachtanna a bhíonn bunaithe ar theanga.
Íogaireach do riachtanais agus do mhothúcháin dhaoine eile. Réitíonn go maith le daoine fásta
agus le cóimhic léinn i suíomh grúpa beag. Bíonn fonn air páirt a ghlacadh i gcluichí agus i
ngníomhaíochtaí sa chlós ach ní féidir leis na rialacha a thabhairt leis go teagmhasach – ní
bhíonn an claonadh ann cúnamh a iarraidh ar a chóimhic léinn.
Is dealraitheach é a bheith comhfhiosach faoina urlabhra. Deir sé go mothaíonn sé difriúil ó na
daoine eile sa rang. Ní lorgaíonn sé soiléiriú nuair nach dtuigeann sé a bhfuil á rá ag a chómhic
léinn.
An-mhaith le scileanna neamhbhriathartha (teagmháil súl, úsáid gothaí etc.) Is féidir leis an
urlabhra a bheith doiléir i saorchumarsáid. Ag déanamh dul chun cinn ar struchtúr abairtí,
aimsirí agus deirí focail ó tharla go bhfuil níos mó béime á chur sa bhaile agus sa scoil ar
léitheoireacht agus scríbhneoireacht a úsáid mar mhodh chun scileanna teanga a chur chun
cinn. Tá an stór focal ag méadú freisin. Ag gnóthú scileanna teanga chomharthaíochta agus
cumarsáid fheabhsaithe. Caithfidh sé leanúint d’fhocail chomhchiallacha agus de nathanna
cainte a thaifeadadh sa chóipleabhar Focail Chasta agus breathnú orthu sin arís sa bhaile
agus ar scoil.
Tá aithint focal agus scileanna litrithe ag feabhsú go seasta. Caithfidh sé straitéisí tuisceana
léitheoireachta a fhorbairt chun rochtain a fháil ar théacsanna Staire agus Tíreolaíochta.
Faigheann sé deacair é na smaointe sin a léiriú agus a fhorbairt i scríbhneoireacht
chruthaitheach.
Tá scileanna ríomha forbartha go maith. Tá sé in an t-am a léamh agus agus rudaí a
cheannach sa siopa áitiúil. Tá modhanna ilchéadfacha de dhíth air chun máistreacht a fháil ar
choincheapa matamaitice nua.
Comhordaithe go maith. Taitníonn corpoideachas leis.
Bíonn réamhtheagasc agus iartheagasc riachtanach mar ullmhúchán do cheachtanna agus
lena sheiceáil go dtuigeann sé na focail agus na coincheapa nua.
Ag foghlaim le tadhallchlóscríobh a dhéanamh chun bogearraí próiseála focal a úsáid.
Is fearr a fhoghlaimíonn sé i ngrúpa beag nó i suíomh duine le duine nuair a chuirtear béim ar
leideanna amhairc agus ar ábhair níthiúla.
Níor chaill sé ach 3 lá sa scoilbhliain deiridh.
Is maith leis a bheith ag cabhrú ar fheirm an teaghlaigh agus a bheith ag marcaíocht ar a
chapaillín. Is iad na hábhair is ansa leis ná Ealaín agus Ceardaíocht agus Corpoideachas.

Riachtanais Foghlama

Cumais, Scileanna agus Tallainn
� Spreagtha go maith agus
comhoibritheach, fonn chun foghlama
� In ann oibriú go neamhpsleách mar chuid
d’fhoireann
� Aireachtáil amhairc den scoth
� Ag déanamh dul chun cinn seasta i
bhforbairt scileanna teanga glacacha agus
cur in iúl
� Scileanna aithint focal forbartha go maith
� Máistreacht aige ar na hoibríochtaí
bunúsacha uimhreacha go léir
� Scileanna bunúsacha TFC aige

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Feasacht ar a chuid láidreachtaí, tallann agus riachtanas féin
In ann a chuid mothúchán agus riachtanas a léiriú dá chóimhic léinn
Deiseanna a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí clóis súgartha
Forbairt leanúnach ar scileanna teanga
Oiliúint agus forbairt éisteachta
Oiliúint agus forbairt urlabhra
Léitheoireacht urlabhra agus teanga chomharthaíochta de réir mar is gá
Tuiscint ar fhocail nua agus speisialtachta
Rochtain ar théacsleabhair Staire agus Tíreolaíochta rang a 4
Léamhtuiscint
Scríbhneoireacht chruthaitheach
Coincheapa agus scileanna matamaitice
Tuiscint ar chultúr dhaoine bodhra

Riachtanais Foghlama Tosaíochta
�
�
�
�
�
�

Feasacht ar a chuid láidreachtaí, tallann agus riachtanas féin
In ann a chuid mothúchán agus riachtanas a léiriú dá chóimhic léinn
Deiseanna a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí clóis súgartha le grúpa dá chóimhic léinn
Coincheapa agus scileanna matamaitice (clár ranga a 4)
Rochtain ar théacsanna Staire agus Tíreolaíochta (straitéisí stór focal agus tuisceana – teanga agus litearthacht)
Oiliúint agus forbairt urlabhra
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Spriocanna

Déanfaidh David:
A chuid láidreachtaí, tallainn
agus riachtanais a aithint agus
a thaifeadadh.

Déanfaidh David:
Cabhair a iarraidh ar a
chóimhic léinn nuair nach
dtuigeann sé a bhfuil á rá acu.
Déanfaidh David:
Páirt a ghlacadh i gcluichí clóis
lena chóimhic léinn

Jim Hughes
Sandra Healy
Anne Marie Doyle
(OSPS)
Jim Hughes
Sandra Healy
(Scríbhneoireacht
Bhéarla)

Déanfaidh David:
Ionadluach a aithint i
slánuimhreacha 0-9999
Uimhreacha 4 digit a léamh, a
scríobh agus a chur in ord

Sandra Healy
Jim Hughes
(Matamaitic)

Déanfaidh David:
Fachtóirí a aithint, mar aon le
foirmeacha comhionanna
d’fhachtóirí le hainmneoirí 2, 4,
8; 3, 6, 9.
Codán a fháil ag baint úsáide
as ábhair níthiúla

Sandra healy
Jim Hughes
(Matamaitic)

Déanfaidh David:
(a) línte ceartingearacha,
cothrománacha agus
comhthreomhara
(b) dronuillinneacha,
géaruillinneacha agus
maoluillinneacha
a aithint, a thuairisciú agus a
rangú.

Jim Hughes
Sandra healy
(Matamaitic,
Corpoideachas,
Amharcealaíona)

Déanfaidh David:
Brí cheart na bhfocal atá sna
heangaí focal Staire agus
Tíreolaíochta a thabhairt ó
bhéal.

Sandra Healy,
Jim Hughes
(OSCE)

Déanfaidh David:
5 phríomhsmaoineamh agus
mionsonraí teagmhála ó
thopaicí a bhíonn clúdaithe sna
ceachtanna Staire agus
Tíreolaíochta a mheabhrú (ó
bhéal agus i scríbhinn)

Sandra Healy
Jim Hughes
(OSCE)
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Pearsanra i
gCeist
(Réimse
Curaclaim)
Jim Hughes
Anne Marie Doyle
Kathy Hill
(OSPS)

Straitéisí agus Acmhainní

Déan leabhar leictreonach “Gach
rud fúmsa”, ag baint úsáide as
Clicker 5; léitheoireacht i
gcomhar ar leabhair a mbíonn an
príomhcharachtar faoi
mhíchumas m.sh. “I’m Deaf and
it’s OK”
Clár Feasachta Míchumais don
rang iomlán á éascú ag Anne
Marie Doyle; samhaltóireacht;
rólghlacadh; Am Ciorcail.
Tionscadal Ranga “Cluichí a
imrímid” – leabhar le grianghraif
déanta leis an rang chun na
rialacha a léiriú; an córas
dlúthchairde.
Labhair trí na hoibríochtaí nuair a
bhítear i mbun grúpála agus
malartú gníomhaíochtaí, ag baint
úsáide as ábhair níthiúla ar nós
blocanna Dienes, blocanna
maighnéadaithe Dienes agus
bataí Cuisenaire.
Béim ar theanga na gcodán le
linn gníomhaíochtaí, lena náirítear: filleadh páipéir; fachtóirí
simplí a thógáil agus a ghearradh
amach as cruthanna rialta;
taifeadadh ar bhalla léaráidí &
codáin; tacair / cístí / píóga a
roinnt ina gcodanna
comhionanna.
Atreiseoidh tuiscint trí théarmaí a
úsáid fad a bhítear i mbun
gníomhaíochtaí ar nós:
línte/uillinneacha ar fud
thimpeallacht na scoile a aithint
& a lipéadú; grianghraif de
shamplaí a thógáil le cur ar an
mballa taispeána; páirt a
ghlacadh in obair suímh i
gCorpoideachas; línte
/uillinneacha éagsúla a léiriú i
léaráidí agus i dtógáil.
Focail nua a chur i láthair ag
baint úsáide as pictiúir agus/nó
lámhdhéantúsáin; focail nua a
thaifeadadh i bhfoclóir le pictiúir
& ar eangach Clicker; focail a
mheaitseáil le pictiúir; mapaí
coincheap a dhéanamh.
Roimh an léitheoireacht –
réamhbhreathnaigh agus tuar; i
rith na léitheoireachta – tabhair
príomhfhocail agus smaointe
chun suntais; tar éis na
léitheoireachta – déan
meabhairmhapaí, athléigh an
téacs le comhpháirtí & agus
athinis ag baint úsáide as
meabhairmhapa mar threoir.

Dátaí
Tosaigh/Athbhreithnithe
Dul chun Cinn
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Plean Oideachais Aonair

POA i gcomhair Deireadh Fómhair – Aibreán 2004-2005
Ainm: Oisín Ó Tuathaill

Rang: 6

Seoladh: 3 Garrán Sailí, An Baile Breac

Múinteoir Ranga: Bean Carrol
Daoine páirteach i ndéanamh an POA seo:
Anne Carroll (múinteoir ranga)
Noel Jackson (múinteoir acmhainne)
Jacintha Power (CRS)
Micheál Ó Tuathaill (Tuismitheoir)
Susan Smith (Príomhoide)

Dáta Breithe: 24-05-1995

Dáta tosaithe: Deireadh Fómhair 2004

Teileafón do Mhicheál: 086 413 6266

Dáta athbhreithnithe: 08.04.05

Eolas Teagmhála:
Carol Fitzgerald – Máthair, 087 413 8252
Cóipeanna de na tuarascálacha go léir le seoladh chuig Carol ag: 14 Corrán Uí Mháille, An Sráidbhaile,
Co. Laoise
Faisnéis Bhreise / Ábhair Imní
D’aistrigh Oisín le deireanas go dtí an seoladh thuas chun cónaí lena athair. Tá a mháthair, Carol,
aistrithe go Co. Laoise.
Ullmhúchán don aistriú go dtí an mheánscoil: Beidh Oisín ag dul go dtí an scoil chéanna a bhfuil a
dheartháir níos sine inti, Cormac, i.e. Pobalscoil Chiaráin, i Meán Fómhair 2005.

Achoimre ar an bhfaisnéis atá ar fáil agus an leibhéal feidhmíochta faoi láthair:
� Tuarascáil Síc. Oid. Bealtaine 03. W.I.S.C cumas ginearálta meánach ard, scileanna litearthachta ag
an dara peircintíl, agus trom-dheacrachtaí tugtha faoi deara le próiseáil fóineolaíochta agus le
cuimhne sheicheamhach éisteachta.
� Torthaí trialach scoilbhuanithe, Meán Fómhair 2004:
� Anailís Neale: Cruinneas Léitheoireachta 7 mbliana, 6 mhí; Ráta 7 mbliana, 4 mhí; Tuiscint 8 mbliana,
6 mhí
� Aois litrithe Schonell <6.1
� Liosta 100 Focal Dolch 30/100
� Baineann Oisín úsáid as fuaimeanna tosaigh agus comhthéacs chun focail nach bhfuil cur amach aige
orthu a léamh. Caithfidh sé máistreacht a fháil ar fhuaimeanna meánacha, go háirithe gutaí gearra.
� Tuairiscíonn litir ón síciatraí (Iúil 2004) go bhfuil NHEA ag gabháil dó. Déantar monatóireacht go
débhliantúil ar riachtanais Oisín.
Riachtanais
Airteagal III. Láidreachtaí
� Cruinneas agus líofacht léitheoireachta a
� Intleacht ghinearálta mhaith
mhéadú
� Is maith leis ríomhairí
� Cur in iúl scríofa a fheabhsú
� Go maith ag tarraingt
� Fuaimeanna meánacha a aithint i bhfocail
� Tuigeann eolas a thugtar ó bhéal, nuair a bhíonn
aonair
sé i láthair
� Socrú síos ag tascanna agus obair suite a
� An-mhaith ag spórt: imríonn sa chlub sacair
dhéanamh go neamhspleách
áitiúil
� Smaoineamh sula ngníomhaíonn sé, go
háirithe sa chlós

Airteagal IV. Achoimre ar Riachtanais Speisialta Oideachais
Airteagal V.
Airgeagal VI. Tá deacrachtaí foghlama ag Oisín a bhaineann le disléicse agus NHEA. Tá moill throm ar
a chuid scileanna litearthachta.
Airteagal VII. Riachtanais Foghlama Tosaíochta
� Feabhas a chur ar a chuid scileanna litearthachta agus go mbeadh sé in ann scéalta a léamh agus
smaointe a chur in iúl i scríbhinn, ionas go mbíonn na scileanna aige ceart a bhaint den mheánscoil
� A bheith in ann suí síos agus éisteacht le treoir agus a chuid iompair féin a bhainistiú (gan a bheith
chomh taghdach)
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Riachtanais Foghlama Tosaíochta
Spriocanna Foghlama don tréimhse

(a) Spriocdháta

� 60 focal den chéad liosta 100 focal a léamh
� Focail a bhfuil gutaí gearra méanacha iontu a aithint, a léamh
agus a scríobh
� Foclóir pearsanta litrithe a dhéanamh agus é a úsáid le
haghaidh scríbhneoireachta laethúla
� Líofacht léitheoireachta a fhorbairt trí leibhéil 6&7 den Oxford
Reading Tree a léamh agus a athléamh
� A bheith in ann a chuid abairtí agus sleachta gearra féin a
chlóscríobh
� A bheith in ann suí síos agus éisteacht le treoracha grúpa
� Oisín a bheith ag súgradh/comhoibriú go maith le daoine eile
fad a bhítear sa chlós
Straitéisí Teagaisc

Aibreán 05

(b) Dáta bainte
amach

� Modhanna múinteoireachta beachtais, focail súilaithne ar smeach-chártaí agus atreisiú sa bhaile
� Oiliúint feasachta fóinéimí agus oiliúint feasachta fóineolaíochta (Clár Sounds Abound; Sound Linkage;
Clár P.A.T.)
� Buntús scileanna próiseála focal; clóscríbhneoireacht (úsáid as Textease)
� Cairt luacha saothair chun monatóireacht a dhéanamh ar iompar in-taisc agus clóis súgartha
� Cóimhic léinn le ‘meabhrú cineáltais’ a úsáid chun cabhrú le hOisín féachaint ar an múinteoir nuair a
bhíonn an múintear ag caint
Ábhair / Acmhainní / Cluichí
�
�
�
�
�
�
�

Alpha to Omega (Hornsby)
Phonological Awareness Training Program (Wilson)
Sound Linkage (Hatcher)
Sounds Abound
Starspell; Wordshark (IT)
Oxford Reading Tree
Cluichí ar nós Phonic Bingo, Hangman

Na Seirbhísí Oideachais Speisialta agus na seirbhísí tacaíochta gaolmhara atá le soláthar don
leanbh
� Múinteoir ranga – Bean Carroll, Seomra 8
� Múineoir acmhainne, 2x seisiún aonair (45 nóiméad) 2x seisiún i ngrúpa beag (45 nóiméad)
� CRS – Jacintha Power, oibríonn le rang a 6 ar feadh 5 uair an chloig sa tseachtain, agus maoirsíonn sí
sa chlós, tugann sí roinnt tacaíochta aonair d’Oisín freisin.
Tuismitheoirí le tacaíocht a thabhairt sa bhaile leis na gníomhaíochtaí seo a leanas
� Smeach-chártaí leis na chéad 100 focal a atreisiú sa bhaile
� Leabhair ar téip; closleabhair ar chaiséad
� Clár léitheoireachta beirte 7-10 nóiméad gach oíche
Pleanáil an aistrithe
� Tabharfaidh Oisín agus a athair cuairt ar Phobalscoil Chiaráin sa Bhealtaine
� Déanfaidh an tUasal Jackson idirchaidreamh le Bean Maloney i bPobalscoil Chiaráin faoi scrúdú iontrála
a bheadh le déanamh ag Oisín
� Déanfaidh Bean Smith idirchaidreamh leis an ERSO agus le síceolaí SNSO faoi an bhféadfadh Oisín
úsáid a bhaint as ríomhaire glúine sa mheánscoil.
Sínithe:

Tuismitheoir

Dáta:
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Plean Oideachais Aonair
C.S. 12 bhliain
Dáta Breithe: 1-2-93
Ainm: Hannah Murray
Múinteoir Ranga: Bean Worthy
Rang: Seomra 2
Scoil: Scoil Ospidéal Cónaithe an
Garráin
Comhordaitheoir POA:
Dáta Athbhreithnithe POA:
Dáta don Chruinniú POA:
Comhaltaí na Meithle: Múinteoir ranga, fisiteiripí, teiripí saothair, teiripí urlabhra & teanga, teiripí
súgartha, síceolaí
Achoimre ar na
Riachtanais Speisialta
Oideachais
Tá míchumas foghlama
ginearálta trom agus mór ar
Hannah. Tá lagú amhairc
agus míchumas coirp ag
gabháil di freisin. Tá
gluaiseacht chuspórach aici
ina láimh agus glac dheas.
Tá titimeas ag gabháil do
Hannah agus is trí fheadán
gastranóime a fhaigheann sí
cothú. Faigheann sí cúram
iomlán altranais / liachta.
Tá Hannah soghabhálach i
leith ionfhabhtú cliabhraigh
agus niúmóine agus bíonn
uirthi fanacht ar feadh tréimhí
san ospidéal go minic.
Tá Hannah ina cónaí i
gcúram cónaithe agus téann
sí abhaile formhór na ndeirí
seachtaine.

An Soláthar Oideachais
Speisialta

Dul chun cinn go dtí seo

Bíonn Hannah ag freastal, ar
bhonn lánaimseartha, ar Scoil
Speisialta ROE do mhic léinn a
bhfuil Míchumais Iolracha ag
gabháil dóibh.

Teanga agus Cumarsáid
Tá sé foghlamtha ag Hannah le haird
a thabhairt ar dhuine nó ar rud trí
ghuthaíocht a laghdú agus a ceann a
chlaonadh i dtreo ghuth an duine
fásta lena léiriú go bhfuil sí ag
éisteacht agus ag tabhairt aird air nó
uirthi.

Faigheann Hannah seirbhísí ón
Meitheal Chliniciúil:
1. Fisiteiripe ar bhonn laethúil dá
cliabhrach
2. Teiripe Shaothair uair sa
tseachtain
3. Teiripe Urlabhra agus Teanga
4. Teiripe Súgartha

Scileanna Cognaíocha
Is féidir le Hannah lasc a bhrú uaithi
féin agus gan aon leideanna suas le
céad uair i dtréimhe 10 nóiméad.
Forbairt Fhisiciúil
Is féidir le Hannah greim a fháil ar an
rud is ansa léi, m.sh. croithire beag
éadrom, agus é a choinneáil ina lámh
dheas gan aon nod fisiciúil ar feadh
tréimhsí gearra ama.
Forbairt Shóisialta
Freagraíonn Hannah do ghuth/fhuaim
a bhfuil cur amach aici air/uirthi trí
mheanga gáire.

POA Sampla 5: Hannah

81

BEALTAINE 2006

TREOIRLÍNTE AR AN BPRÓISEAS UM PLEAN OIDEACHAIS AONAIR

SAMPLAÍ DE PHLEANANNA OIDEACHAIS AONAIR

Láidreachtaí / Leibhéal Feidhme Reatha
Teanga / Cumarsáid

Scileanna
Cognaíocha

� Léiríonn feasacht
ar dhaoine a bhfuil
cur amach aici
orthu – éisteann
leis an nguth,
déanann
meangadh

� Freastalaíonn ar
ghníomhaíochtaí
lena mbaineann
feasacht
theagmhasach, le
leideanna fisiciúla.

� Léiríonn feasacht
ar rudaí a chuirtear
ina glac dheas –
féachann le greim
a fháil air nó
bualadh.

� Is féidir léi rud
éadrom a
choinneáil ina
glac dheas ar
feadh cúpla
soicind.

� Feasacht áirithe ar
sholas i seomra
dorcha.

� Is féidir léi lasc a
bhualadh gan leid
a bheith faighte
aici, agus
faigheann luach
saothair dá bharr.

� Éisteann lena
guthaíocht féin a
bhíonn ráite arís ag
duine fásta nó ag
BigMack
� Aird ar úsáid rudaí
tagartha do
ghníomhaíochtaí
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Forbairt
Fhisiciúil
Mór
� Gluaiseann a
lámh dheas
suas agus síos
chun a cluas a
thochas / rudaí
ar a glún a
bhualadh
� Corraíonn sí a
cosa agus a
lámha nuair a
bhíonn sí ina luí
ar mhata.
� Corraíonn sí a
ceann ó thaobh
go taobh.
� Cuireann sí
taca faoina
ceann féin ar
feadh tréimhsí
gearra.
Mín
� Béarfaidh sí ar
rud éadrom ina
glac dheas
agus
coinneoidh sí é
ar feadh cúpla
soicind

Forbairt Shóisialta

Forbairt IlChéadfach

� Éisteann le
guthanna
dhaoine eile ina
timpeallacht
agus freagraíonn
dóibh

� Aird mhaith ar
rudaí a
chroitheann
agus / nó a
bhfuil
fuaimeanna aite
acu.

� Ciúnóidh sí a
guthaíocht féin
chun éisteacht le
fuaim spéisiúil /
a bhfuil cur
amach aici air.
� Freagróidh sí
amanna do
ghuth a bhfuil
cur amach aici
air nó do
ghníomhaíocht
trí mheangadh
gáire.

� Freagraíonn sí
dá cuid cosa a
aireachtáil á
gcur in uisce /
gaineamh /
péint.
� Freagraíonn
d’uigeachtaí
éagsúla a
aireachtáil ar a
lámha m.sh.
péint / ola /
glóthach.
� Guthaíocht
mhéadaithe
nuair a bhítear
ag éisteacht le
ceol / guthanna
arda.
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Riachtanais Foghlama Tosaíochta / Spriocanna
Teanga / Cumarsáid

Scileanna
Cognaíocha

Forbairt
Fhisiciúil

Forbairt
Shóisialta

Forbairt IlChéadfach

� Freagraí cuspóracha
a mhéadú mar
fhreagra ar
“tuilleadh?” a bheith
mar mhodh
cumarsáide a bheadh
níos
réamhbheartaithe.

� Feasacht
theagmhasach a
fhoghlaim i.e. “is
féidir liom seo a
dhéanamh chun
luach saothair a
fháil”.

Mór

� Éisteacht le
taifeadtaí dá
guth féin/
guthanna a
bhfuil cur
amach aici
orthu, agus
freagairt
dóibh.

� Gníomhaíochtaí
Spreagadh
amhairc.
Scileanna
éisteachta.

� Guthaíocht a
chiúnú chun
éisteacht le
guth / fuaim
atá i bhfad
uaithi nó le
guth ag
cogarnaíl.

� Iniúchadh
céadfaí.

� Díriú le hamharc ar
shoilse éagsúla i
seomra dorcha.
� Freagairt do nithe
tagartha a bhfuil cur
amach orthu a bhíonn
in úsáid go laethúil
chun gníomhaíochtaí
tráthchláir sainiúla a
chur in iúl.

1. i seisiún
struchtúra
2. i dtimpeallacht
freagarthach.

� An lámh dheas
a ghluaiseacht
suas agus
anuas chun rud
atá ar crochadh
in aici léi a
bhualadh.
1. Agus í
ina suí
2. Agus í
ina luí ar
mhata.
Mín
� Greim a fháil
ina glac dheas
ar rud a
dhéanann
torann agus é a
choinneáil ann
ar feadh
tréimhse fada.

� Gníomhaíochtaí
feidhmeanna
láimhe.

� A ceann a
chlaonadh i
dtreo ghuth
an duine
fásta.

� A lámh dheas a
ghluaiseacht
suas agus
anuas fad a
bhíonn an rud
ina glac aici.
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Réimse Curaclaim: Teanga agus Cumarsáid
Sprioc:
Freagraí cuspóracha mar fhreagairt ar “tuilleadh” a mhéadú?
Spriocanna

Straitéisí
Múinteoireachta

Ábhair/
Acmhainní

Spriocdhátaí

Pearsanra

Aird ar
dhuine/rud
nuair a
thairgtear
“tuilleadh?”
trí:
1. guthaíocht
mhéadaithe
2. méadú i
ngluaiseacht
láimhe suas
agus síos
Freagairt
nuair a
thairgtear
“tuilleadh?”
trí mhéadú
sa
ghuthaíocht
agus tríd an
lámh a
ghluaiseacht
suas agus
síos go
seasta

Seisiúin duine le
duine agus cur
chuige
struchtúrtha ina
dhiaidh – tairg
rud / tarraing siar
/ “ag iarraidh
tuilleadh?”

Rudaí
inspreagthacha,
m.sh. fean,
scuab, cleití,
crithchúisín /
bolgán / feadán,
uisce etc.

Ean.
2005

MC
TS
TU&T

Márta
2005

MC
TS

Suíomh ciúin,
saor ó cur
isteach.
Mar atá thuas

Trácht

DF

S

N

E

F

M

A

B

M

Guth duine
fásta

Mar atá thuas

Eochracha don Mheastóireacht
1 – róghnóthú1
2 – sprioc bainte amach
3 – ar siúl
4 – níl an sprioc bainte amach
5 – Níor tugadh faoi go fóill

___________________________
1
Ciallaíonn an critéar seo go ndearna an leanbh a scil níos minice ar feadh tréimhse níos faide ama ná a bhí
an té a shocraigh an sprioc ag súil ar dtús leis. Ar an tslí seo, tugann an critéar aiseolas ar a mbíonn bainte
amach ag an leanbh chomh maith le bheith mar fhaisnéis do shocrú spriocanna amach anseo.
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Réimse Curaclaim:
Sprioc:

Forbairt Chognaíoch
Feasacht theagmhasach a fhoghlaim

Spriocanna

Straitéisí
Múinteoireachta

Ábhair/
Acmhainní

Spriocdhátaí

Pearsa
nra

Brúfaidh
Hannah an
lasc dá
stuaim féin
agus gan aon
leideanna
fisiciúla le
haghaidh an
luach saothair
is fearr léi.
Tríd an
ngníomhaíoc
ht sin, tá cúis
agus éifeacht
á fhoghlaim
ag Hannah –
an tslí le rialú
éigin a bheith
aici ar a
timpeallacht.

Seisiún
ríomhrialaithe ag
baint úsáide as
lasc a bhíonn
ceangailte leis an
luach saothair is
fearr léi, m.sh.
Jitter Ball, DJ
Duck, agus a
bhíonn suite ar an
tráidire in aice
lena lámh dheas,
socraithe suas
chun go
bhféadfaidh
Hannah,
� an lasc a bhrú
agus fanacht go
mbeidh
deireadh leis an
luach saothair
sula mbrúfaidh
sí arís é
� an líon brúnna
‘marbh’ a
laghdú

Laisc,
laistirí,
luach
saothair is
fearr léi.
Bogearraí
ríomhaireac
hta chun an
líon agus
an cineál
brúnna a
thaifeadadh
, ag tabhairt
sonraí ar
fhoghlaim
Hannah.

Ean.
2005

MC

Trácht

D
F

S

N

E

F

M

A

B

M

Eochracha don Mheastóireacht
1 – róghnóthú
2 – sprioc bainte amach
3 – ar siúl
4 – níl an sprioc bainte amach
5 – Níor tugadh faoi go fóill
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Réimse Curaclaim:
Sprioc:

Forbairt Fhisiciúil
An lámh dheas a ghluaiseacht suas agus síos chun rud atá ar
crochadh in aici léi a bhualadh

Spriocanna

Straitéisí
Múinteoireachta

Ábhair/
Acmhainní

Spriocdhátaí

Pearsanra

Le roinnt
leideanna
fisiciúla,
ardóidh
Hannah a
lámh dheas
den tráidire
agus
déanfaidh sí
iarracht rud
atá ar
crochadh in
aice léi a
bhauladh
agus
ísleoidh sí a
lámh.

Seisiún duine le
duine agus cur
chuige
struchtúrtha ina
dhiaidh – lámh
os cionn láimhe
chun an lámh a
ardú agus an
rud is fearr léi
atá ar crochadh
gar do lámh
Hannah a
bhualadh
1. agus í ina
suí síos
2. agus í ina luí
ar an mata.

Rudaí ar
crochadh
m.sh.
cloigíní,
croithire,
rudaí
éadroma a
chruthaíonn
fuaim, etc.

Ean.
2005

MC
TS

DF

S

N

E

F

Méadaigh an fad
idir an rud agus
lámh Hannah.
Laghdaigh na
leideanna
fisiciúla.

Trácht

Eochracha don Mheastóireacht
1 – róghnóthú
2 – sprioc bainte amach
3 – ar siúl
4 – níl an sprioc bainte amach
5 – Níor tugadh faoi go fóill
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Spreagadh Céadfaí
Sprio:
Aird a thabhairt ar spreagthaí físe
Spriocanna

Straitéisí
Múinteoireachta

Ábhair/
Acmhainní

Sprioc
-dhátaí

Pearsanra

Corróidh
Hannah a
ceann nó a
súile i dtreo
solais ghil
agus beidh
fócas físe
aici air ar
feadh
tréimhse
gairide (5-10
soicind)

Seomra ciúin
dorcha, cruthaigh
spreagadh solais
ag pointí éagsúla
ar fud an réimse
amhairc; fair
amach do
ghluaiseachtaí
cinn / súile.

Seomra
dochra le
soilse geala
m.sh. soilse
tóirse daite,
solas
frithchaite
de scáthán,
pictiúir
fhluaraiseac
ha aibhsithe
le solas UV.

Ean.
2005

MC
Teiripí
Súgartha

Trácht

D S
F

N

E

F

M

A

B

M

Eochracha don Mheastóireacht
1 – róghnóthú
2 – sprioc bainte amach
3 – ar siúl
4 – níl an sprioc bainte amach
5 – Níor tugadh faoi go fóill

Ag díriú isteach ar a spriocanna foghlama tosaíochta, beidh rochtain ag Hannah ar churaclam leathan agus
cothrom. Spreagfar í le bheith páirteach ag a leibhéal féin i rith gníomhaíochtaí grúpa, m.sh. ceol le huirlisí,
ceol agus gluaiseacht, feidhm / feasacht láimhe, feasacht cholainne, dráma (Galaxies), OSCE (te agus fuar),
ealaín, cócaireacht, scileanna éisteachta (The Train Ride), suathaireacht chéadfach, cumarsáid trí na céadfaí.
Is féidir obair níos déine ar spriocanna foghlama tosaíochta a bhaint amach le linn seisiúin aonair i rith na
seachtaine.
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LUKE: AN TSRAITH SHÓISEARACH SAN IAR-BHUNSCOIL
(SIONDRÓM ASPERGER & DISCLÉICSE)
AN PRÓISEAS POA
Tá Luke 13 bliana d’aois agus tá Siondróm Asperger ag gabháil dó. Is mac léinn dara bliana é sa
phobalscoil áitiúil, áit a bhfuil deartháir níos sine leis i sa séú bliain. Freastalaíonn sé ar an scoil go
rialta cé gur dúshlán dó an ghné shóisialta agus go leor den obair acadúil. Is iad na hábhair is fearr
leis ná Miotalóireacht agus Ealaín. Bíonn tuimsitheoirí Luke i dteagmháil rialta leis an scoil. Ag deirí
seachtaine téann Luke ag iascaireacht lena sheanathair. Tá roinnt duaiseanna buaite aige i
gcomórtais áitiúla. Chun POA do Luke a tharraingt suas agus fheidhmiú, thug an mhúinteoir
acmhainne, Úna Kavanagh, faoi na tascanna seo a leanas:
1) Bhailigh sí faisnéis ó roinnt foinsí, lena n-áirítear
�
Taifid agus tuairiscí scoile
�
Comhrá le Luke
�
Comhrá le tuismitheoirí Luke
�
Ceann na bliana, teagascóir agus múinteoirí ábhair
2) Rinne sí cóimheas ar an bhfaisnéis sin (Féach an roinn ‘Leibhéil Feidhmíochta faoi
Láthair’ sa sampla thíos)
3) Thionóil sí cruinniú. I láthair bhí:
�
Luke (tháinig seisean isteach ag deireadh an chruinnithe)
�
Tuismitheoirí Luke
�
Teagascóir Luke
�
An Múinteoir Acmhainne
4) Stiúir sí an cruinniú. Pléadh:
�
Dóchais
�
Na leibhéil feidhmíochta faoi láthair
�
Láidreachtaí, tallainn, spéiseanna agus riachtanais
�
Riachtanais foghlama tosaíochta
�
Spriocanna
�
Daoine a bhí páirteach i bhfeidhmiú na spriocanna
�
Straitéisí agus acmhainní
�
An tslí agus an uair le monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn agus an
plean a mheasúnú
5) D’ullmhaigh sí POA scríofa (féach an sampla)
6) Chas sí le Luke agus a thuismitheoirí chun:
�
Plé a dhéanamh
�
Teacht ar chomhaontú
�
An POA a shíniú
7) Scaip sí an POA ar:
�
Tuismitheoirí
�
An Teagascóir
�
An ERSO
8) Chas sí le Ceann na Bliana agus leis na múinteoirí ábhair a raibh baint acu le
feidhmiú an POA
�
Chun an riachtanais foghlama tosaíochta a phlé
�
Chun cóipeanna a thabhairt do na ranna iomchuí
�
Chun eolas a thabhairt faoi chóiríochtaí atá de dhíth sna ranganna
9) Tharraing sí suas plean pearsanta, bunaithe ar an POA, i dteannta le Luke.
10) Tar éis an plean a scaipeadh, rinne Úna:
�
An POA a chur i ngníomh i gcomhar leis na tuismitheoirí agus leis na
múinteoirí
�
Monatóireacht agus Athbheithniú ar an POA
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PLEAN OIDEACHAIS AONAIR
Ainm an Mhic LÈinn: Luke Ryan
Seoladh Baile: 10, Ard·n Radharc na P·irce
D·ta Breithe: 01-09-1992

C.A. 14.0

Rang: 2A

Ainm na dTuismitheoirÌ: Janet & David Ryan
Ainm an PhrÌomhoide: Mary White

Ceann na Bliana: Mark Kelly

TeagascÛir an Ranga: Fiona OíConnor

Ainm an Mh˙inteor Acmhainne: ⁄na Kavanagh

Ainm an CRS: NÌ hInfheidhme

Ainm an tSÌceolaÌ: Michael Walsh

Ainm an ERSO: Helan OíLeary
SeirbhÌsÌ TacaÌochta: SeirbhÌsÌ TacaÌochta LeanaÌ agus ”g·nach, CÈide Bhaile an Aird.
D·ta don Chruinni˙ Plean·la POA: 22-09-2005
I L·thair: Luke, Janet & David Ryan; Fiona OíConnor; ⁄na Kavanagh
Daoine a bhÌ P·irteach i gCeapadh an POA: Luke, Janet & David Ryan; ⁄na Kavanagh; Fiona OíConnor (TeagascÛir
Ranga & BÈarla/Stair/OSSP; Mary Daly (Matamaitic); Anne Bates (EB); Paul kelly (Corpoideachas); John Collins
(TeicneolaÌocht ¡bhar ñ MiotalÛireacht)
Daoine a bhÌ P·irteach i gcur i ngnÌomh an POA: Luke, Janet & David Ryan; ⁄na Kavanagh; Fiona OíConnor; Mary
Daly; Anne Bates; Paul Kelly; John Collins
Comhordaitheoir POA: ⁄na Kavanagh
D·ta Tosaigh na hIdirghabh·la: 3˙ Deireadh FÛmhair, 2005
D·ta Athbhreithnithe: Feabhra 2006
TrÈimhse an Chl·ir: D. FÛmh. 2005 ñ Feabh. 2006

An LÌon SeachtainÌ: 15

Tráthchlár Oideachais Speisialta
Lá:
Luain

Máirt

Céadaoin

Déardaoin

Dé hAoine

11.00 – 11.40
11.45 – 12.25
Seomra M.
Tacaíochta
OSSP
Grúpa
Comhtheagasc
Scileanna
Cumarsáide
Sóisialta

2.05 – 2.45

11.45 – 12.35

Rang Staire

Seomra
Múinteoireachta
Tacaíochta
Grúpa

09.35 – 10.15
11.45 – 12.25
Seomra
Múinteoireachta
Tacaíochta
Aonar
Grúpa
Litearthacht
Scileanna
Féinbhainistíochta

Am/Amanna

Suíomh:

Samhail:

Fócus:

09.35 – 10.15
2.45 – 3.20
Seomra
Múinteoireachta
Tacaíochta
Aonar
Grúpa
Litearthacht
Scileanna
Cumarsáide
Soisialta

Comhtheagasc

Clár Staire
Coinneáil le
rialacha an
ranga

Litearthacht

Cine·l & MÈid na Riachtanas Oideachais Speisialta & An tSlÌ a nDÈanann na Riachtanais sin
Difear díFhorbairt Oideachais:
SiondrÛm Asperger & DislÈicse. Cuireann deacracht i rÈimse na cumars·ide sÛisialta isteach ar
chumas Luke caidreamh a bheith aige le mic lÈinn eile. T· fadhbanna le heagr˙ leabhar agus ·bhar
ag laghd˙ an mÈid ama a chaitear ar thasc i gceachtanna. Is d˙shl·n do Luke gach ·bhar acad˙il
mar gheall ar a chuid deacrachtaÌ le lÈamh, scrÌobh agus litri˙ na bhfocal.
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AN LEIBH…AL FEIDHMÕOCHTA OIDEACHAIS FAOI L¡THAIR: PR”IFIL AN MHIC L…INN
Meas˙n˙ Foirmi˙il: GnÌomhaireachtaÌ Lasmuigh
D·ta

C.A.

Ainm na
Trialach

02-04-2001

8.07

05-05-2005

12.08

WISC IV (U.K.)

D·ta

C.A.

09-09-2005

14.00

12-09-2005

14.00

Ainm na
Trialach
AnailÌs Neale
ar Chumas
LÈitheoireacht
a
CHIPPS
Triail Scagtha
DislÈicse

RiarthÛir

TorthaÌ

An Dr Mary OíSullivan
(SÌciatraÌ LeanaÌ)
Michael Walsh
(SNSO)

Th·inig leis na CritÈir DhiagnÛiseacha do
ShiondrÛm Asperger
Cumas sa raon me·nach

Meas˙n˙ Foirmi˙il: Scoilbhunaithe
RiarthÛir

TorthaÌ*

⁄na Kavanagh
(M˙inteoir Acmhainne)

Cruinneas: R.S. 36 R.A. 7.07
Tuiscint: R.S. 16 R.A. 8.01
R·ta: R.S. 57 R.A. 8.06

⁄na Kavanagh

Díaithin: gach focal CVC; dÈlitreacha
consan; braislÌ consan i suÌomh tosaigh &
deiridh. Caithfidh dÈlitreacha gutaÌ a
fhoghlaim. Mall chun freagartha i ngach
rÈimse den teanga tugtha ar aird.

Meas˙n˙ Neamhfhoirmi˙il ñ Breathnuithe Û: Luke, a thuismitheoirÌ agus a chuid m˙inteoirÌ
Scileanna Cumars·ide SÛisialta: Dul chun cinn i dtuiscint agus in ˙s·id comharthaÌochta coirp tugtha faoi
deara sa bhaile agus ar scoil. Caithfear scileanna comhr· (Èisteacht agus glacadh sealaÌochta) le daoine
f·sta agus le cÛimhic lÈinn a fhorbairt.
Scileanna FÈinbhainistÌochta: In am dífhormhÛr na ranganna ñ ˙s·ideann amchl·r amhairc. Fadhbanna le
leabhair agus trealamh a eagr˙ don scoil (is Ì a mh·thair a rÈitÌonn a mh·la scoile) agus ag t˙s agus ag
deireadh na ranganna.
Cumas DÈanamh de rÈir Rialacha agus Gn·thaimh: DÈanann de rÈir na rialacha s·bh·ilteachta i
MiotalÛireacht, in EacnamaÌocht Bhaile agus in EolaÌocht (lÈirithe i bhfoirm picti˙r). InsÌonn ar dhaoine eile
a bhriseann rialacha. Cuireann athruithe i ngn·thaimh sa bhaile agus ar scoil as dÛ. …irÌonn corraithe sna
ranganna go lÈir nauir a bhÌonn tascanna d˙shl·nach ñ strÛiceann p·ipÈar agus dÈanann gear·n.
Scileanna Litearthachta: T· dul chun cinn seasta · dhÈanamh aige. T· sÈ in ann sleachta as leabhair
lÈitheoireachta ard-spÈise LeibhÈal 2 a lÈamh go neamhsple·ch. Is maith leis a bheith ag dÈanamh cur i
l·thair Powerpoint faoi ·bhair spÈise sa seomra Acmhainne. Bhain taitneamh as tionscadal lÈitheoireachta
an Dl˙thchara anuraidh. T· sÈ iontach ag tabhairt faisnÈise fÌricÌ chun cuimhne. Fadhbanna le smaointe
agus imeachtaÌ a chur in ord. NÌ maith leis a bheith ag lÈamh os ard sa rang n· go mbeadh air obair
scrÌofa a chÛipe·il den chl·r. Caithfidh sÈ forbairt a dhÈanamh ar scileanna t·talacha, scanadh agus ˙s·id
a bhaint as noda comhthÈacs.
Scileanna Matamataice: Gr·d C (Gn·thleibhÈal) i meas˙n˙ dheireadh na bliana Bealtaine 2004. An cÛras
Dl˙thchara maidir le treoracha scrÌofa a lÈamh ag obair go maith.
Rochtain ar an gCuraclam: LÈirÌonn tallann i dtarraingt Û bheith ag breathn˙, tÛg·il samhlacha agus
grianghrafadÛireacht san EalaÌn. Bhain sÈ Gr·d A amach i MiotalÛireacht agus Gr·d B i nGrafaic Theicni˙il
do thionscadail deiridh na ChÈad Bhliana. Cumas an-mhaith chun lÈirmhÌni˙ a bhaint as lÈar·idÌ. Caitear È
a spreagadh le tionscadail a chrÌochn˙. BÌonn deacracht aige in ·bhair acad˙la ina mbÌonn bÈim ar
fhoghlaim tÈacsleabhair agus tÛg·il nÛtaÌ. NÌ maith leis a bheith ag scrÌobh, is fearr leis freagraÌ a thabhairt
Û bhÈal nÛ i bhfoirm picti˙ir. BÌonn meabhairmhapaÌ ina gcabhair dÛ sa Stair. T· sÈ in ann p·irt a
ghlacadh i ngnÌomhaÌocht bheirte i gCorpoideachas.
StÌl Foghlama agus SpÈiseanna: Foghlaimeoir Amhairc. MiotalÛireacht agus Stair na h·bhair is fearr leis.
Is maith leis EacnamaÌocht Bhaile agus EolaÌocht freisin. T· spÈis aige in iascaireacht lena sheanathair.
BÌonn an claonadh ann comhr·ite a ghlacadh chuige fÈin sa bhaile agus ar scoil trÌ bheith ag caint ar
iascaireacht.
FaisnÈis Bhreise faoi Oideachas & C˙ram: Is maith leis an scoil ach is iond˙il go mbÌonn an chuma air go
mbÌonn sÈ tuirseach go fisici˙il agus go meabhrach faoina ceathair a chlog.
Tinreamh: Tinreamh ioml·n Û th˙s an tÈarma nua.

* NÌ mÛr breithni˙ ch˙ramach a dhÈanamh sula roinntear faisnÈis ar nÛs aoiseanna lÈitheoireachta le
mic lÈinn a bhfuil a ngnÛthacht·il ar thrialacha lÈitheoireachta caighde·naithe an-Ìseal.
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CUMAIS, SCILEANNA AGUS TALLAINN
An-ionraic agus iontaofa
Glacann freagracht sa bhaile agus ar scoil
nuair a bhÌonn tascanna mÌnithe go soilÈir
Tinreamh agus coinne·il ama den scoth
In ann oibri˙ le comhph·irtÌ nuair a bhÌonn
duine roghnaithe ag an m˙inteoir
DÈanann de rÈir na rialacha s·bh·ilteachta i
saotharlanna agus i gceardlanna
Scileanna amhairc agus sp·is forbartha go
maith
Bua aige in EalaÌn, i MiotalÛireacht agus i
nGrafaic Theicni˙il
Cuimhne den scoth ar fhaisnÈis fÌricÌ
Tiomanta d· shainspÈis ñ iascaireacht

RIACHTANAIS FOGHLAMA
NÌ mÛr tabhairt faoi na rÈimsÌ seo a leanas chun forbairt
Luke a Èasc˙:
Scileanna cumars·ide sÛisialta ñ scileanna comhr· le
daoine f·sta agus le cÛimhic lÈinn
Rannph·irtÌocht i ngnÌomhaÌochtaÌ gr˙pa
Cumas comharthaÌ ÈadÛchais a aithint & c˙namh a
iarraidh
Leabhair agus ·bhair a eagr˙ ag t˙s agus ag deireadh
na gceachtanna
…isteacht le treoracha agus dÈanamh d· rÈir
Tionscadail a phlean·il agus a thabhairt chun crÌche
Scileanna cur in ord
Scileanna lÈitheoireachta (focail a aithint)

RIACHTANAIS FOGHLAMA TOSAÕOCHTA
Scileanna Cumars·ide SÛisialta ñ scileanna Èisteachta agus dul i mbun sealaÌochta i gcomhr· le daoine
f·sta agus le cÛimhic lÈinn
DÈanamh de rÈir rialacha ranga ñ an l·mh a chur in airde nuair a bhÌonn sÈ ag iarraidh c˙naimh
Scileanna FÈinbhainistÌochta/eagraÌocht˙la ñ leabhair agus trealamh a eagr˙ i gcomhair na gceachtanna
Scileanna lÈitheoireachta ñ cruinneas agus lÌofacht, scil aithint focal, rochtain ar thÈacsanna.

RANNPH¡IRTÕOCHT IN OIDEACHAS GINEAR¡LTA
DÈanann Luke gach ·bhar at· ar an tr·thchl·r d· rang ach amh·in Gaeilge agus Fraincis. Faigheann sÈ
teagasc acmhainne i rith na dtrÈimhsÌ sin.

C”IRÕOCHTAÕ DE DHÕTH
Treoracha nÌos giorra; nuair is fÈidir taispe·in nÛ lÈirigh le picti˙ir/lÈar·idÌ. Sleacht roghnaithe Ûn tÈacs
ar chlostÈip, prÌomhfhocail, prÌomhsmaointe a aibhsi˙.Laghdaigh an mÈid oibre scrÌofa. Meas˙n˙ trÌ
fhreagraÌ Û bhÈal, ilroghanna agus ceachtanna ioml·naithe.

SEIRBHÕSÕ OIDEACHAIS SPEISIALTA AGUS SEIRBHÕSÕ TACAÕOCHTA GAOLMHARA
Faigheann 5 uair an chloig de theagasc acmhainne go seachtaini˙il. FreastalaÌonn ar SheirbhÌsÌ LeanaÌ
agus ”g·nach gach coicÌs le haghaidh oibre ar scileanna cumars·ide sÛisialta.

SCR⁄DUITHE / MEAS⁄NUITHE
Ainm an Scr˙daithe /Mheas˙naithe: An Teastas SÛisearach
Comhlacht Scr˙daithe: An Roinn Oideachais agus EolaÌochta
D·ta: Meitheamh 2007

¡bhair agus LeibhÈil: BÈarla (B); Matamaitic (G); TÌreolaÌocht (G); EolaÌocht (G); TeicneolaÌocht ¡bhar ñ
MiotalÛireacht (A); Grafaic Theicni˙il (A); EalaÌn (A); EacnamaÌocht Bhaile (G); OSSP.
CÛirÌocht: LÈitheoir agus ionad scr˙daithe ar leithligh.

Plean Aistrithe: NÌ Infheidhme

GNÕOMHARTHA LE D…ANAMH SULA GCUIRFEAR AN POA I NGNÕOMH
GnÌomh
Pearsanra
⁄na Kavanagh
POA a phlÈ le Luke, cabhr˙ le plean pearsanta a tharraingt suas.
POA a phlÈ le ceann na bliana, agus le m˙inteoirÌ ·bhair iomchuÌ, agus cÛip
den roinn ina bhfuil na spriocanna, straitÈisÌ agus acmhainnÌ a thabhairt
dÛibh.
Na m˙inteoirÌ ·bhair iomchuÌ go lÈir a chur ar an eolas faoi na cÛirÌochtaÌ at·
de dhÌth sna ranganna.
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Spriocanna

StraitÈisÌ, ¡bhair & AcmhainnÌ

Pearsanra

D·ta
Tosaigh

D·ta
Athbhreit
-hnithe
Scileanna FÈinbhainistÌochta
DÈanfaidh Luke:
Leabhair agus trealamh a
eagr˙ ag t˙s agus ag deireadh
na gceachtanna BÈarla, Staire
agus Matamaitice.

A chuid comh·bhar don
EacnamaÌocht Bhaile agus a
fheisteas don Chorpoideachas
a phac·il agus a thabhairt go
dtÌ na ceachtanna

DÈanamh de rÈir Rialacha
Ranga
DÈanfaidh Luke:
A l·mh a chur in airde agus
c˙namh a iarraidh, nuair a
bhÌonn deacracht aige le
hobair sna ranganna Staire,
Matamaitice & MiotalÛireachta

Leabhair i gcÛd dathanna
DÈan seicliosta

David Ryan

Samhalt˙
RÛlghnÌomh˙

⁄na Kavanagh

Meabhraigh ˙s·id a bhaint as tic /
seicliosta
DÈan tr·thchl·r fÌse agus seicliosta

Mary Doyle
⁄na Kavanagh

Maoirsigh pac·il an mh·la scoile
Coinnigh taifead
Roghnaigh agus tabhair luach
saothair

David Ryan

Dialann Mhoth˙ch·n a dhÈanamh
agus a choinne·il chun freagairtÌ
fisiceacha a aithint nuair a bhÌonn
ÈadÛchas air

Janet Ryan

Samhalt˙
RÛlghnÌomh˙
ScÈalta SÛisialta / Comhr·ite
Greann·in
Meabhr˙ i bhfriotail ag t˙s agus i
rith na ranganna
Moladh / aird

Deis a thabhairt do
mh˙inteoirÌ freagracht a
ghlacadh as a sheice·il go
gcoinnÌonn mic lÈinn na
rialacha in EolaÌocht, in
EacnamaÌocht Bhaile & i
MiotalÛireacht

RÛlghnÌomh˙
ScÈalta SÛisialta
Comhr·ite Greann·in

Scileanna Cumars·ide
SÛisialta
DÈanfaidh Luke:
Scileanna maithe Èisteachta a
lÈiri˙ (suÌ suas ina chathaoir, a
aghaidh a thabhairt ar an
gcainteoir, a cheann a
smÈideadh/ a chroitheadh) i
gceachtanna OSSP & i
gcomhr· leis an teaghlach sa
bhaile

Samhalt˙
RÛlghnÌomh˙
Grianghraif a shÛrt·il (Èisteacht
mhaith/lag)
Cart˙in a lipÈad˙ (Èisteacht
mhaith/lag)
ScÈalta sÛisialta
Leid-Ch·rtaÌ le rialacha díÈisteacht
mhaith luaite go dearfach ñ deartha
ag Luke
Dul siar ar rialacha ag t˙s an
cheachta
Am Ciorcail
Taifead dul chun cinn ar sheicliosta

Anne Bates &
Paul Kelly

⁄na Kavanagh

Mary Daly
Fiona OíConnor
Anne Bates
John Collins
⁄na Kavanagh

Fiona OíConnor
⁄na Kavanagh

Janet & David
Ryan

Meabhr·in i bhfriotail
Moladh tuairisceach

Sealanna a ghlacadh i rith
comhr·ite i gceachtanna
OSSP agus i gcomhr·ite leis
an teaghlach sa bhaile fad a
bhÌtear ag cloÌ leis an topaic.
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Samhalt˙
RÛlghnÌomh˙
PlÈ ar ghearrthÛga fÌse (Am Ciorcail
OSSP)
Dul chun cinn a thaifeadadh ar
sheicliosta
Meabhr·in i bhfriotail
Moladh tuairisceach

Fiona OíConnor
⁄na Kavanagh
Janet & David
Ryan

Dul chun cinn / TorthaÌ
Eochair:
� = ag teacht chun cinn
� = Bainte amach
x = NÌl sÈ bainte amach
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Spriocanna

Straitéisí, Ábhair & Acmhainní

Pearsanra

Dáta
Tosaigh

Dáta
Athbhreith
nithe

Litearthacht:
Déanfaidh Luke:
Sleachta ó leabhair
léitheoireachta leibhéal 3 a
léamh os ard le 97%
cruinnis.

Léitheoireacht le cúnamh
Léitheoireacht an athuair
Léitheoireacht chiúin

Úna
Kavanagh

4 leabhar roghnaithe ag
Leibhéal 3 ó roinn “Quick
Read” sa leabharlann a
léamh le tacaíocht ó
thagascóir cóimhic léinn i
12 seisiún tríocha nóiméad*

Teagasc cóimhic léinn –
Dlúthchairde Leabhar

Dean Power
(An
Idirbhliain)

95% de na focail taifeadta i
stór focal a léamh nuair a
thagtar trasna orthu astu
féin agus i dtéacsanna

Focail nua sa téacs a aibhsiú
Taifead a dhéanamh i stór focal
Sleamhnáin Powerpoint a
dhéanamh

Úna
Kavanagh

Rochtain ar an gCuraclam
– Stair
Déanfaidh Luke:
6 phríomhthéarma ar a
laghad a roghnú agus a
scríobh a bhaineann le
gach ceann de na topaicí a
mhúintear sa rang staire.

Téarmaí sa téacs a aibhsiú
Téarmaí agus bríonna a
thaifeadadh i bhfoclóir le léaráidí
Ceachtanna ilrogha agus
iomlánaithe a dhéanamh

Úna
Kavanagh
Fiona
O’Connor

6 phríomhsmaoineamh ar a
laghad a thaifeadadh (ar
Mheabhair-mhapa) mar aon
leis na mionsonraí
tacaíochta a bhaineann leis
na topaicí a mhúintear ina
rang staire.

Meabhair-mhapaí a dhéanamh i
rith agus i ndiaidh na
léitheoireachta i gcomhar le
múinteoirí agus cóimhic léinn.

Úna
Kavanagh
Fiona
O’Connor

Dul chun cinn / Torthaí
Eochair:
� = ag teacht chun cinn
� = Bainte amach
x = Níl sé bainte amach

NÓTA: Ba chóir teideal an ábhair a bhíonn in úsáid a thabhairt sna spriocanna nó faoi ábhair/acmhainní, ach
níl siad tugtha anseo mar gheall go bhfuil réimse acmhainní cuí éagsúla ann.

Sínithe:

Dáta:
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Jennifer: An tSraith Shóisearach san Iarbhunscoil
(Míchumas Foghlama Ginearálta Meánach)
Cúlra:
Tá Jennifer 15 bliana d’aois agus bíonn sí ag freastal ar mheánscoil cailíní. Tá sí sa tríú bliain i rang
speisialta do mhic léinn a bhfuil míchumas foghlama ginearálta meánach ag gabháil dóibh. Tá seachtar
mac léinn sa rang. Tá an curaclam bunaithe ar Threoirlínte na CNCM agus tugtar aghaidh ann ar
Chumarsáid agus Teanga, Matamaitic, Oideachas Sóisialta, Polaitíochta agus Sláinte (OSPS), agus
Oideachas Sóisialta, Comhshaoil agus Eolaíochta (OSCE), oideachas Ealaíon (Amharcealaíona,
Drámaíocht, Ceol), Corpoideachas, Scileanna Saoil, Eacnamaíocht Bhaile agus Adhmadóireacht. Tugann
Teiripe Saothair faoi obair leis an rang ar bhonn coicísiúil.
Bíonn Jennifer lánpháirtithe lena cóimhic léinn i rang príomhshrutha do Chorpoideachas agus Cócaireacht.
Cabhraíonn triúr mac léinn ón Idirbhliain sa rang speisialta le linn Adhmadóireachta mar chuid dá gcuid
oibre féin do Ghaisce, Gradam an Uachtaráin. Is maith le Jennifer an scoil agus tá a tinreamh go maith.
Idirghníomhaíonn sí go maith le daoine fásta eile agus le cóimhic léinn. Taitníonn spórt léi, go háirithe
cispheil.
Is í Jennifer an duine is óige de cheathrar leanaí. Tá a deirfiúr is sine pósta agus tá buachaill beag amháin
aici. Is aoibhinn le Jennifer a bheith ag spraoi lena nia. Tar éis tamaill, áfach, faigheann sé tuirseach dá
chuid spleodair.
Plean Oideachais Aonair
Ainm: Jennifer O’Connor
Dáta Breithe: 7/7/90

Aois Chroineolaíoch: 15 bl. 5 m.

Ainm na dTuismitheoirí: Michael agus Sandra O’Connor
Ainm an CRS: Margaret Maguire

Ainm an tSíceolaí: John Marren, SNSO

Dáta do Chruinniú Pleanála an POA: 12/9/2005
I láthair: Príomhoide – Peter Farrelly, Comhordaitheoir Riachtanais Speisialta Oideachais – Kathleen
McGrath; Croí-mhúinteoir an Ranga Speisialta – Margaret McGinley; Tuismitheoirí – Michael agus Sandra
O’Connor, Síceolaí – John Marren
Comhordaitheoir POA: Kathlenn McGrath
An cineál riachtanais speisialta oideachais: Tá míchumas foghlama ginearálta meánach ag gabháil do
Jennifer.
Tionchar an Riachtanais Speisialta Oideachais ar Fhorbairt Oideachais: Caitear an curaclam a oiriúnú
do Jennifer mar go bhfuil a feidhmíocht acadúil i bhfad níos ísle ná an fheidhmíocht dá haoisghrúpa. Bíonn
tacaíocht de dhíth uirthi freisin chun scileanna sóisialta agus saoil a fhorbairt.
Soláthar Oideachais Speisialta: Tá Jennifer i rang speisialta do mhic leinn a bhfuil míchumas foghlama
ginearálta meánach ag gabháil dóibh. Tá 7 mac léinn sa rang seo. Tacaíonn beirt Chúntóirí Riachtanas
Speisialta leis na mic léinn sa rang.
Dáta Athbhreithnithe: Bealtaine 2006
Dóchais agus Ionchais na dTuismitheoirí: Táthar ag súil go n-aistreoidh Jennifer go dtí Gréasán
Náisiúnta Foghlama nauir a chríochnóidh sí an scoil dara leibhéal. Tá súil ag a cuid tuismitheoirí, faoin tráth
a bhfágfaidh sí an scoil, go mbeidh sí in ann:
�
aire a thabhairt di féin – breathnú i ndiaidh a chuid éadaí féin, cócaireacht, sláintíocht
phearsanta
�
taisteal go neamhspleách ina ceantar áitiúil
�
nithe riachtanacha a cheannach sa siopa
�
meascadh lena comhaosaigh féin.
Sínithe:
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LeibhÈil FeidhmÌochta Faoi L·thair: PrÛifÌl an Mhic LÈinn
D·ta
3˙ Bealtaine 2005
(C.A. 25 bl. 1 m.)

Meas˙n˙ Foirmi˙il: GnÌomhaireacht Lasmuigh
Ainm na Trialach
Ainm an tSÌceolaÌ
Toradh
British Ability Scale
John Marren (SNSO)
LÈirigh mÌchumas foghlama ginear·lta
me·nach
Vineland Adaptive Scale

Meas˙n˙ Scoilbhunaithe
Scileanna Cumars·ide: Is fÈidir lÈi abairtÌ simplÌ 4 fhocal a cheapadh agus aimsirÌ agus strucht˙ir ghramadaÌ cuÌ a ˙s·id. T·
sÌ in ann dul i mbun comhr· agus teachtaireachtaÌ a thabhairt nuair a mhÌnÌtear rudaÌ go soilÈir di. Is fÈidir lÈi ceisteanna ëWhí
a cheapadh sa BhÈarla. DÈanann sÌ teagmh·il s˙l agus ˙s·ideann teanga shÛisialta chuÌ.
Scileanna Idirphearsanta: Socair agus meon suaimhneach. Nuair a bhÌonn an obair eagraithe go maith agus na tascanna
soilÈir, dÈanann comhoibri˙ le daoine eile. IdirghnÌomhaÌonn go maith lena cÛimhic lÈinn sna ranganna speisialta agus
prÌomhshrutha. Is fÈidir lÈi a bheith muinÌneach agus c˙namh a iarraidh. T· cothroime t·bhachtach di.
Scileanna SÛisialta: BÌonn iompar freagrach aici i dtaobh a maoine fÈin agus maoin daoine eile. Is fÈidir lÈi dul ar fud na
scoile ar a compord. T· a fhios aici le breathn˙ ar gach aon taobh sula dtrasnaÌonn sÌ an bÛthar, ach bífhÈidir nach
gcuimhneodh sÌ i gcÛnaÌ air. T· a fhios aici cÈ chuige ba chÛir di dul chun c˙namh a iarraidh m· bhÌonn sÌ imithe am˙. NÌl sÌ
in ann iompar poiblÌ a ˙s·id uaithi fÈin go fÛill.
Scileanna Litearthachta: AithnÌonn siombailÌ sÛisialta. Go dtÌ seo, is beag stÛr focal s˙ilaithne sÛisialta a aithnÌonn sÌ. Is
fÈidir lÈi leabhair a lÈamh ag aois lÈitheoireachta de 6-7 bliana. ⁄s·ideann t˙slitir agus/nÛ comhthÈacs chun focail nach eol
di a lÈamh. Is fÈidir lÈi an t-·bhar sin a athinsint ina focail fÈin. Is fÈidir lÈi a hainm fÈin a scrÌobh go cruinn agus tabhairt
faoina seoladh. T· sÌ in ann abairtÌ simplÌ a scrÌobh.
Uimhearthacht: AithnÌonn na huimhreacha 1-100. Is fÈidir lÈi uimhreacha a chur le deich ag baint ˙s·ide as uimhirlÌne agus
uimhreacha le 2 dhigit ag ˙s·id ·ireamh·in. T· sÌ in ann an t-am ar bhuille na huaire a lÈamh. T· a fhios aici gurb È 1 a chlog
am lÛin agus gurb È 4 a chlog an t-am le dul abhaile. NÌ dhÈanann sÌ aon cheangal idir an t-am agus imeachtaÌ eile. T· sÌ in
ann na boinn go lÈir agus nÛtaÌ �5, �10 agus �20 a aithint agus a ainmni˙. T· sÈ foghlamtha aici conas boinn a chur in ord,
ag baint ˙s·ide as uimhirlÌne mar threoir (uimhirlÌne le boinn phlaisteacha). Caithfidh sÌ foghlaim conas airgead a ˙s·id chun
Ìoc as rudaÌ sa chaifÈ ·iti˙il agus i siopa na scoile.
Scileanna Luaileacha agus Amharc-luaileacha: Scileanna maithe comhordaithe agus mÛrluaileacha. TÈann sÌ i gcleachtadh
ar aon chluiche nua i gCorpoideachas. Is fÈidir lÈi sios˙r, uirlisÌ adhmadÛireachta, trealamh garraÌodÛireachta agus trealamh
cistine a ˙s·id go maith. T· sÌ in ann abairtÌ a chlÛscrÌobh agus an luchÛg a ˙s·id ar rÌomhaire. T· an l·mhscrÌbhneoireacht
nÈata, na litreacha dÈanta go maith.
StÌl Foghlama: OibrÌonn go maith i suÌomh gr˙pa bhig/duine le duine. Is fearr lÈi c˙insÌ foghlama praitici˙la/teagmh·lacha. Is
fearr a fhoghlaimÌonn sÌ trÌ bheith ag dÈanamh agus ag fÈachaint. Beidh l·n-aird aici ar feadh 2-3 nÛimÈad agus an m˙inteoir
ag caint, 5-6 nÛimÈad ar obair scrÌofa agus 10-12 nÛimÈad ar ghnÌomhaÌocht theagmh·lacha.
Meas˙n˙ Foirmi˙il: GnÌomhaireacht Lasmuigh
Cumais, Scileanna agus Tallainn
SpÈiseanna
Sn·mh agus cispheil ñ go leor spÛirt
LorgaÌonn cothroime di fÈin agus do dhaoine eile, dea-chroÌoch
Ceol ñ pop agus ceol damhsa dioscÛ
Scileanna an-mhaithe luaileacha agus amharcluaileacha
CÛcaireacht
BrÌomhar, l·ch agus cairdi˙il
TeilifÌs
Comhbh·ch, meanmnach
MuinÌneach lena cairde sa rang agus le mic lÈinn agus daoine f·sta eile
Riachtanais Foghlama
NÌ mÛr aird a thabhairt ar na rÈimsÌ seo a leanas chun forbairt Jennifer a Èasc˙:
�
Scileanna sÛisialta: s·bh·ilteacht phearsanta, iompar poiblÌ a ˙s·id, siopadÛireacht, dul amach le haghaidh
bÈile, dul chuig an bpicti˙rlann
�
Scileanna litearthachta: tÛg·il ar shiombailÌ sÛisialta a aithint, stÛr focal s˙ilaithne sÛisialta, scrÌbhneoireacht
ñ mionsonraÌ pearsanta, c·rta poist
�
Uimhearthacht: am ñ clog, fÈilire; airgead ñ Ìoc as rudaÌ
�
Cumars·id agus teanga: an cumas moth˙ch·in a lÈiri˙ a leathn˙ tuilleadh, riachtanais a chur in i˙l, Èisteacht
le daoine eile, labhairt faoi spÈiseanna gus imeachtaÌ a chur in ord.
Riachtanais Foghlama TosaÌochta
Scileanna Saoil
�
Boinn a ˙s·id chun Ìoc as rud i gcaifÈ agus i siopa na scoile
�
Am ñ An uair agus an leathuair a lÈamh ar an gclog. Am a cheangal leis an sceideal laeth˙il.
Scileanna SÛisialta
�
Dul go muinÌneach agus go s·bh·ilte ar fud an bhaile
�
Bia a ord˙ i gcaifÈ agus Ìoc as
Scileanna Litearthachta
�
StÛr focal s˙ilaithne sÛisialta Jennifer a fhorbairt tuilleadh
�
StÛr focal s˙ilaithne i nd·il lena spÈiseanna a fhorbairt
�
Cumas breise i scrÌobh mionsonraÌ pearsanta a fhorbairt ñ ainm, seoladh, uimhir theileafÛÌn
An POA a Chur i nGnÌomh
T· na rÈimsÌ curaclaim trÌna dtabharfar aghaidh ar na spriocanna thÌos aitheanta. Coinneofar idirchaidreamh lean˙nach le
tuismitheoirÌ Jennifer chun an obair idir an scoil agus an baile a chomhord˙.

POA Sampla 7: Jennifer

95

BEALTAINE 2006

TREOIRLÍNTE AR AN BPRÓISEAS UM PLEAN OIDEACHAIS AONAIR

SAMPLAÍ DE PHLEANANNA OIDEACHAIS AONAIR

Sprioc 1: Scileanna Litearthachta

a)
Léifidh Jennifer comharthaí sa timpeallacht (m.sh. brúigh, tarraing, mná, fir, ar oscailt, dúnta)
Réimsí Curaclaim: Teanga agus Cumarsáid, Scileanna Saoil
Straitéisí:
�
Lipéid/ smeach-chártaí a úsáid
�
Stór focal pearsanta / leabhar leictreonach a dhéanamh: Comharthaí a fheicim i mo thimpeall
�
Cluichí a imirt m.sh. cuardach focal, crosfhocail, bingó
�
Comharthaí áirithe a aimsiú agus a léamh nuair a théitear chuig an mbaile mór
b)
Scríobhfaidh Jennifer a hainm agus a seoladh féin go cruinn
Réimse Curaclaim: Teanga agus Cumarsáid
Straitéisí:
�
Úsáid comhthéacsanna éagsúla ina mbeidh ar Jennifer a hainm agus a seoladh a scríobh, ag tosú lena hainm
féin agus ainm na sráide agus a bheith ag cur leis sin de réir a chéile.
c)
Le cabhair, léifidh Jennifer focail áirithe ina leabhar cócaireachta (m.sh. plúr, uibheacha, bainne, oigheann,
píotsa)
Réimse Curaclaim: Eacnamaíocht Bhaile, Teanga agus Cumarsáid
Straitéisí:
�
Focail agus píosaí d’abairtí a mheaitseáil le pictiúir (grianghraif de chomhábhair, gréithe etc.)
�
Pictiúir a chur san ord ceart
�
Leabhar cócaireachta pearsanta a dhéanamh agus a úsáid ar scoil agus sa bhaile
d)
Le cabhair, léifidh Jennifer Fanzines
Réimse Curaclaim: Teanga agus Cumarsáid, Oideachas Ealaíon, Ceol, Corpoideachas
Straitéisí:
�
Labhairt faoi na grúpaí ceoil is fearr léi fad a bhítear ag féachaint ar phóstaeir
�
Plé faoi dhlúthdhioscaí (clúdach agus an dlúthdhiosca féin)
�
Labhairt faoi phictiúir agus léaráidí in Fanzines
�
Pictiúir agus priomhfhocail a ghearradh amach agus a ghreamú isteach i leabhar gearrthóg
�
Focail agus abairtí a mheaitseáil le pictiúir
�
Comhléitheoireacht
Sprioc 2: An tAm

a)
Beidh Jennifer in ann an t-am a léamh ar bhuille na huaire agus na leathuaire
Réimse Curaclaim: Matamaitic. Foghlaim atreisithe ag an bhfoireann go léir.
Straitéisí:
�
An clog a léamh sa seomra ranga ag amanna roghnaithe
�
Lámha an chloig a chorraí chun an t-am atá de dhíth a thaispeáint
�
Pictiúir ar thráthchlár físe a mheaitseáil le hamanna ar aghaidh cloig
�
Sceideal físe a dhéanamh a thaispeánann amanna na gcláir teilifíse is ansa léi
Sprioc 3: Bealach a dhéanamh go sábháilte ar fud an bhaile agus an cheantair áitiúil

Trasnóidh Jennifer an bóthar ar shlí shábháilte nuair a bhíonn sí ag siúl go dtí an t-ollmhargadh nó go dtí an caifé
Réimse Curaclaim: OSCE (Tíreolaíocht), Scileanna Saoil, OSPS
Straitéisí:
�
Fístéip a léiríonn trasnú an bhóthair go sábháilte a thaispeáint agus plé a dhéanamh air
�
Dul i mbun rólghníomhaithe
�
Leabhair leictreonacha a dhéanamh le ceannteideil agus grianghraif
�
Cleachtaigh úsáid a bhaint as comharthaí coisithe/soilse tráchta/ transú coisithe ar thurais go dtí an baile leis an
rang agus leis an teaghlach.
Sprioc 4: Scileanna le hairgead

a)

Íocfaidh Jennifer as rud amháin sa chaifé áitiúil agus i siopa na scoile, ag baint úsáide as straitéis an chéad
bhoinn airgid eile is airde
Réimse Curaclaim: Matamaitic, Scileanna Saoil
Straitéisí:
�
Cuir boinn in ord a luacha (le hairgeadlíne mar threoir ar dtús agus ansin dá uireasa)
�
Meaitséil pictiúir de na rudaí leis na boinn chuí (suas go stí 2 euro)
�
Cleachtaigh rud amháin a cheannach a) mar dhea go bhfuiltear ag siopadóireacht b) i gcásanna go mbítear ag
láimhseáil airgid go hiarbhír sa ghnáthsaol
Sprioc 5: Siopadóireacht

Roghnoidh agus ordóidh Jennifer bia sa siopa áitiúil agus, le cúnamh, íocfaidh sí as.
Réimsí Curaclaim: Drámaíocht, Scileanna Saoil
Straitéisí:
�
Rólghníomhaíocht – bia a roghnú agus a ordú
�
Labhair faoin tasc, ag úsáid sraith grianghraf nó Jennifer a bheith ag déanamh gach céim in ord
�
Cleachtaigh an tasc i gcúinsí iarbhíre sa ghnáthshaol
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Aoife: ArdteistimÈireacht (MÌchumas Coirp)
T· Aoife sÈ bliana dÈag díaois agus t· scolÛis Û bhroinn throm ag gabh·il di. T· sÌ sa ch˙igi˙ bliain
ina Me·nscoil ·iti˙il. T· Aoife ina cÛnaÌ in Èineacht lena m·thair agus a deirfi˙r nÌos Ûige. Is maith
lÈi a bheith ag lÈamh agus ag fÈachaint ar chl·ir faisnÈise ar an teilifÌs. T· eolas maith aici ar ch˙rsaÌ
reatha agus t· tuairimÌ l·idre aige ar cheisteanna a bhaineann le comhionannas agus ceartas
sÛisialta. Tar Èis an chruinnithe plean·la POA, scrÌobh Aoife an roinn at· ag dÈile·il le spriocanna
agus straitÈisÌ le c˙namh Û Susan Kelly, Comhairleoir Gairmthreorach.

Airteagal I.

PLEAN OIDEACHAIS AONAIR

Ainm an Mhic LÈinn: Aoife OíSullivan

D·ta breithe: 21-10-1989 Rang: 5U Bliain: 5

Seoladh: 16, Cnoc an tSamhraidh

Ainm an Tuismitheora: Margaret OíSullivan

TeagascÛir Ranga: Mark McCarthy

Ceann na Bliana: Anne Breen

M˙inteoir Acmhainne: Eileen Burke

Comhairleoir Gairmthreorach: Susan Kelly

ERSO: Martin Purcell

D·ta don Chruinni˙ POA: 06-12-05

I l·thair: Aoife & Margaret OíSullivan, Susan Kelly, Eileen Burke & Mark McCarthy
Comhordaitheoir POA: Susan Kelly
D·ta Tosaigh: 16-01-2006

D·ta Athbhreithnithe: 08-05-06

SÌnithe:

D·ta:

Cine·l an RSO & Tionchar ar Fhobairt Oideachais
T· scolÛis Û bhroinn throm ag gabh·il díAoife.Fuair sÌ obr·id cheartaitheach anuraidh agus bhÌ sÌ
as l·thair Ûn scoil ar feadh roinnt mÌonna. CÈ gur laghdaigh an obr·id sin an cuar ina dromlach,
bÌon sÌ fÛs sleabhctha agus Ì ina suÌ mar gheall ar strus staidi˙ire. Mar thoradh air sin, faigheann
sÌ deacair È l·naird a thabhairt agus miontascanna lailleacha a dhÈanamh. Is lÈir gur duine cliste
agus intleacht˙il Ì. Mar sin fÈin, t· gach a mbaineann sÌ amch sna h·bhair acad˙la go leir i bhfad
faoin gcumas at· inti.
LeibhÈil FeidhmÌochta Faoi L·thair
Ar sc·la biathartha an WISC IV (Samhain 2004), scÛr·il Aoife san ardraon me·nach. BhÌ a scÛr sa
raon me·nach ar an sc·la feidhmÌochta. Le linn na trialach, tugadh faoi deara go raibh moill uirthi i
bprÛise·il na dtascanna go lÈir. Tugadh fadhbanna le dianseasmhacht agus cloÌ leis an tasc ar aird
freisin.
Chuir feidhmÌocht Aoife ar na Trialacha Infheidhmeachta Difre·laÌ (DATS) i mÌ na Nollag ar an raon
os cionn an mhe·in Ì do rÈas˙n˙ biathartha agus teibÌ agus ar an raon me·nach do rÈas˙n˙
uimhearthachta agus sp·s˙il.
Is Fraincis agus BÈala na h·bhair is fearr le hAoife. Ina cuid scr˙duithe l·r tÈarma (Samhain 2005),
díÈirigh lÈi sna trÌ ·bhar sin. Fuair sÌ gr·d E sa mhatamaitic, sa Stair & sa BhitheolaÌocht agus gr·d
F sa Ghaeilge. Deir a cuid m˙inteoirÌ nach bhfuil aon inspreagadh aici agus gur minic nach
gcrÌochnaÌonn sÌ a cuid oibre baile agus nach dtugann sÌ isteach Ì.
BÌonn fonn ar Aoife cumars·id a dhÈanamh lena cÛimhic lÈinn agus a bheith gnÌomhach leo.
Caithfidh sÌ foghlaim le bheith rannph·irteach mar dhuine dífhoireann agus Èisteacht le tuairimÌ
dhaoine eile le linn dÌospÛireachtaÌ sa rang, agus na tuairimÌ sin a ghlacadh isteach.
Baineann sÌ ˙s·id as rÌomhaire gl˙ine sa rang agus le haghaidh obair bhaile, agus is fÈidir lÈi
clÛscrÌobh ag r·ta de 15 focal sa nÛimÈad. Chun cabhr˙ lÈi a staidi˙ir lag a cheart˙, baineann sÌ
˙s·id as taca droma agus bloc coise nuair a bhÌonn sÌ na suÌ ag a deasc.
Is Èard at· uaidh Aoife cÈim a bhaint amach sa chol·iste le c·ilÌocht sa dlÌ agus oibri˙ le
gnÌomhaireacht forbartha sa trÌ˙ domhan.
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SeirbhÌsÌ Oideachais Speisialta agus SeirbhÌsÌ TacaÌochta Gaolmhara
Faigheann Aoife teagasc tacaÌochta trÌ uair an chloig sa tseachtain. Cuireadh ar aghaidh chuig
Enable Ireland Ì le haghaidh meas˙naithe le s˙il agus cl·r oiri˙nach Corpoideachais a cheapadh.
Scr˙d˙/Meas˙n˙
DÈanfaidh Aoife BÈarla, Fraincis agus Stair ag an ardleibhÈal, agus dÈanfaidh sÌ Matamaitic,
Gaeilge agus BitheolaÌocht ag an ngn·thleibhÈal i scr˙d˙ na hArdteistimÈirechta i 2007.
CÛirÌocht de dhÌth: Ionad speisialta, 30 nÛimÈad díam breise, ˙s·id rÌomhaire gl˙ine (in-tÌ agus
scr˙duithe St·it).
Cumais, Scileanna agus Tallainn
Meanmnach agus fÈith an ghrinn inti
Intleacht˙il
Deislabhartha
Neamhsple·ch
Diongbh·ilte
Tuiscint ar cheartas agus cothroime
SpÈis i gceisteanna sÛisialta agus
agus c˙rsaÌ reatha

Chun cabhr˙ le hAoife oibri˙ i dtreo a spriocanna
pearsanta a bhaint amach, caithfidh sÌ:
A cuid gr·d i ngach ·bhar scr˙daithe a fheabhs˙
PointÌ a fh·il díiontr·il neamhchaighde·nach chuig
col·iste
An obair bhaile a thabhairt isteach in am
Scileanna staidÈir a fh·il
Plean a dhÈanamh don aistri˙
Feasacht ar a l·idreachtaÌ agus ar a difrÌocht a fhorbairt trÌ
chomhairli˙ch·n
A scileanna cumars·ide sÛisialta a fheabhs˙.

Riachtanais Foghlama TosaÌochta: Scileanna StaidÈir; Scileanna Cumars·ide SÛisialta (obair
continued
on next page
foirne agus glacadh le dearcadh dhaoine eile); Plean don Aistri˙; FÈinfheasacht
trÌ
chomhairli˙ch·n.
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Spriocanna

StraitÈisÌ

CÈ a chabhrÛidh

D·taÌ Tosaigh/
Athbhreithnithe
Dul Chun Cinn

Scileanna StaidÈir
DÈanfaidh mÈ:
Plean bhainisti˙ ama

¡bhair a roghn˙ Û dhialann obair
bhaile; am a leithdh·ileadh agus a
thaifeadadh ar fhÈilire plean·la, stÛr
focal agus gramadach (Gaeilge &
Fraincis) a chur ar dt˙s & dul siar
orthu sin ag an deireadh.

Bean Kelly (CGT)

T˙s Ean. Seachtain 2
Athbhreithni˙ seachtaini˙il

Freastal ar staidÈar
maoirsithe ceithre
thr·thnÛna sa tseachtain

FÈach ar an bhfÈilire plean·la; ˙s·id
SQ3R; leigh tÈacs; aibhsigh na
prÌomhphointÌ; taifead ar mheabhairmhapa (ag ˙s·id bogearraÌ);
crÌochnaigh tasanna scrÌofa; tÈigh siad
ar cheisteanna scr˙daithe cuÌ.

An tUasal Tobin
(M˙inteoir TacaÌochta
don Chl·r
CrÌochnaithe Scoile)

T˙s Ean. Seachtain 2
Athbhreithni˙ seachtaini˙il

DÈan fardal; ini˙chaigh bealaÌ chun na
l·idreachtaÌ agus an difrÌocht a ˙s·id
chun l·nchumas a bhaint amach;
sainaithin agus plÈigh rÛlchuspaÌ;
˙s·id teicnÌcÌ amhairc & an·laithe

Bean Kelly

T˙s Ean. Seachtain 3
Athbhreithni˙ ag t˙s na
Bealtaine

DÈan imscr˙d˙ gairme ag ˙said
Careers Directions, Qualifax agus
l·ithre·in grÈas·in ghaolmhara;
comhl·naigh Fardal SpÈiseanna
Gairme.

Bean Kelly

T˙s M·rta Seachtain 1
Athbhreithni˙ i M·rta
seachtain 4

Ullmhaigh do chuairt trÌ riachtanais a
liost˙ Û thaobh ceanglais iontr·la
neamhchaighde·nacha, an tacaÌocht
airgeadais agus an tacaÌocht foghlama
at· ar f·il.

CabhrÛidh Bean Kelly
liom ullmh˙ch·n a
dhÈanamh. Beidh mo
mh·thair in Èineacht
liom ar an gcuairt.

T˙s an chÈad sheachtain tar
Èis shaoire na C·sca.
Athbhreithni˙ ag t˙s na
Bealtaine.

Tar Èis na cuairte, liostaigh na
ceanglais iontr·la; sainaithin ·bhair a
bhfÈadfar pointÌ a bhaint amach iontu;
plÈigh na roghanna, leag sÌos
spriocanna chun gr·id a bhaint amach
in ·bhair na hArdteistimÈireachta.

Bean Kelly

Tabhair faoi chleachtaÌ forbartha
meithle; ini˙chaigh agus sainaithin: na
trÈithe at· riachtanach díobair bhuÌne;
rÛlanna agus freagrachtaÌ na ndaoine
a bhÌonn ar mheitheal.

Bean Burke
(M˙inteoir
Acmhainne)
Bean OíBrien
(M˙inteoir Reiligi˙in)

Comhairli˙:
FÈinfheasacht
DÈanfaidh mÈ:
Na l·idreachtaÌ agus na
tallainn a chabhraÌonn
liom mo shaol a
chaitheamh go hioml·n
agus go neamhpsle·ch
a aithint.
Plean don Aistri˙
DÈanfaidh mÈ:
C˙rsaÌ fÈideartha trÌ˙
leibhÈal agus
gairmeacha sa dlÌ a chur
ar ghearrliosta
Casadh le Joan
Flemming, Oifigeach
MÌchumais, san Institi˙id
TeicneolaÌochta

Scileanna Cumars·ide
SÛisialta
DÈanfaidh mÈ:
Baili˙ airgid a phlean·il,
a eagr˙ agus a
dhÈanamh do TrÛcaire
mar dhuine de
mheitheal Û mo rang
reiligi˙in
…isteacht le tuairimÌ
dhaoine eile le linn
dÌospÛireachta a
bhaineann le ceisteanna
Ceartais ShÛisialta sa
rang Reiligi˙in, agus
glacadh leis na tuairimÌ
sin.

Cabhraigh le pÛstaeir a dhÈanamh;
ullmhaigh cur i l·thair Powerpoint do
na chÈad bhlianta; eagraigh gr˙paÌ
dÌospoireachta cÈad bhliana agus quiz
dara bliain.

Bean Burke
Bean OíBrien

T˙s: Feabh. Seachtain 2
Athbhreithni˙: M·rta
Seachtain 4

T˙s: M·rta Seachtain 2
Athbhreithni˙: Bealtaine
Seachtain 2

RÛlghnÌomh˙;
plÈigh agus liostaigh na rialacha chun
cur le dÌospÛireachtaÌ agus do sheal a
ghlacadh.
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Gregory: An Ardteistiméireacht Fheidhmeach
(Míchumas Foghlama Ginearálta Éadrom)
Cúlra
Tá Gregory in AF 2 ina phobalscoil áitiúil. Rinne sé an scrúdú don Teastas Sóisearach i
Meitheamh 2004 agus d’éirigh leis i 6 ábhar. Roghnaigh sé gan an Idirbhliain a dhéanamh agus
anois tá sé ag déanamh an chúrsa don Ardteistiméireacht Fheidhmeach, áit a bhfuil ag éirí go
maith leis. Tá 15 mhac léinn eile sa rang. Rinneadh Gregory a mheasúnú ar dtús nuair a bhí sé i
rang a dó sa bhunscoil. Cuireadh ar aghaidh chun a mheasúnaithe é mar gheall go raibh imní
faoina dhul chun cinn i dteanga, litearthacht agus matamaitic. Thug torthaí an mheasúnaithe le
tuiscint go raibh míchumas foghlama ginearálta éadrom ag gabháil dó. Dheimhnigh tuilleadh
measúnuithe torthaí an chéad mheasúnaithe. Is foghlaimeoir díograiseach é Greagóir. Tá an
lánaird a thugann sé go maith. Lasmuigh den scoil, is maith leis casadh lena chairde. Caitheann
sé go leor ama lena chailín chomh maith. Tá post páirtaimseartha aige ag stáisiún peitril. Cé go
bhfuil Innealtóireacht agus Óstánaíocht, Turasóireacht agus Lónadóireacht roghnaithe aige dá
chuis Speisialtachtaí Gairme, níl aon ghairm cinnte socraithe don todhchaí fós aige.

Le cúnamh ó Mary O’Connor, teagascóir ranga/comhordaitheoir AF, scríobh Gregory na
spriocanna POA don tréimhse idirghabhála Eanáir – Bealtaine 2006

Plean Oideachais Aonair
Ainm an Mhic Léinn: Gregory MacHugh
Dáta Breithe: 10-08-1988

C.A. 17bl 4m

Rang: AF 2
Dáta an Mheasúnaithe Síceolaíochta Deiridh: 15 D. Fómh. 2003
SNSO

Síceolaí: Patricia Feely,

Dáta don Chruinniú Pleanála POA (an POA deiridh do Gregory): 12 Nollaig 2005
I láthair: Gregory; John McHugh (tuismitheoir), Mary O’Connor (teagascóir ranga/Comhordaitheoir
AF); Kathleen Murray (Múinteoir Tacaíochta Foghlama).
Comhordaitheoir POA: Mary O’Connor
Sínithe:

Dáta:

Cineál an Riachtanais Speisialta Oideachais agus an Tionchar ar Fhorbairt Oideachais
Tá míchumas foghlama ginearálta éadrom ar Gregory. Tá a dhul chun cinn i ngach réimse den
fhoghlaim foirmiúil níos moille ná dul chun cinn a chóimhic léinn. Faigheann sé deacair é a chuid ama a
bhainistiú nair a bhíonn sé ag tabhairt faoi thascanna. Is fearr a fhoghlaimíonn Gregory ó theagasc
teagmhálach a bhíonn dea-struchtúrtha agus curtha i láthair i gcéimeanna beaga.

Seirbhísí Oideachais Speisialta agus Seirbhísí Tacaíochta Gaolmhara
Faigheann Gregory dhá uair go leith de mhúineadh breise gach seachtain. Tugtar é sin i gcrích trí
thacaíocht ranga agus trí theagasc duine le duine.
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LeibhÈal na FeidhmÌochta Oideachais faoi l·thair
Meas˙n˙/Deimhni˙ (AF)
In AF 1, rinne Gregory a chuid prÌomh-thascanna go lÈir go s·s˙il. Chomh maith leis sin, fuair
sÈ creidmheas as tascanna in FÛillÌocht agus ¡ineas, BÈarla agus Cumars·id, Speisialtacht
Gairme (InnealtÛireacht) agus Athmhachnamh Pearsanta (Cuid 1).

Teanga agus Cumars·id
DÈanann Gregory cumars·id go soilÈir. LabhraÌonn sÈ go muinÌneach agus is fÈidir leis
ceisteanna a chur agus a thuairimÌ a thabhairt i rith dÌospÛireachtaÌ gr˙pa agus agallaimh taisc.
CÈ go bhfuil a stÛr focal labhartha nÌos teoranta n· mar at· ag a chÛimhic lÈinn, nÌ chuireann sÈ
sin bac air a chumas cumars·id a dhÈanamh. Faigheann sÈ deacair È treoracha fada a lean˙int
agus caitear labhairt trÌ gach cÈim sula dtuigeann sÈ tasc.

Ltiearthacht
CÈ go bhfuil scileanna aithint focal Gregory forbartha go maith, faigheann sÈ deacair È
prÌomhsmaointe a aithint in ·bhair scrÌofa agus faisnÈis agus smaointe a thabhairt chun
cuimhne in ord. T· roinnt prÌomhscileanna gnÛthaithe aige i rÈimse na scrÌbhneoireachta
feidhme. Is fÈidir leis litreacha a scrÌobh, foirmeacha iarratais a lÌonadh isteach agus a CV a
chomhl·n˙. Caithfidh Gregory a bheith nÌos neamhsple·iche i scrÌobh tuairiscÌ agus i ndialann
smaointe a choinne·il.

Feidhmeanna Matamaitice
T· Gregory in ann tr·thchl·ir a lÈamh agus billÌ tÌ a rÌomh. T· sÈ in ann aonaid mhÈadracha a
˙s·id i dtomhas. DÈanann Gregory bainisti˙ maith ar airgead. CeannaÌonn sÈ a chuid ÈadaÌ fÈin
leis an airgead a thuilleann sÈ Ûna phost p·irtaimseartha. Nuair a mh˙intear scil nua
matamaitice, caitheann GreagÛir go leor cleachtaidh a bheith aige chun an scil sin a thabhairt
leis. Baineann sÈ ˙s·id as ·ireamh·n chun oibrÌochtaÌ matamaitice a oibri˙ amach.

Cumais Phraitici˙la agus Scileanna TFC
TaitnÌonn foghlaim gnÌomhaÌochtbhunaithe le Gregory agus t· sÈ in ann ˙s·id a bhaint as
rÈimse uirlisÌ l·imhe agus meaisÌn ina ranganna Speisialtachta Gairme. BÌonn sÈ ag brath ar
threoir Ûn m˙inteoir agus caitear gach cÈim den tasc a lÈiri˙ go soilÈir dÛ. T· roinnt scileanna
TFC gnÛthaithe ag Gregory. Is fÈidir leis bogearraÌ prÛise·la focal a ˙s·id agus t· sÈ in ann
comhaid scarbhileog agus bunachair sonraÌ a chruth˙.

Scileanna Idirphearsanta
Is buachaill l·ch, suairc È Gregory, a bhaineann ceart d· chÛimhic lÈinn. ComhoibrÌonn sÈ mar
dhuine dífhoireann agus is fÈidir le freagracht a ghlacadh.

Cumais, Scileanna agus Tallainn
Scileanna idirphearsanta
Is fÈidir leis oibri˙ mar dhuine dífhoireann

T· sÈ in ann freagracht a ghlacadh
Foghlaimeoir dÌograiseach
Scileanna praitici˙la maithe
Inni˙il i rÈimsÌ na matamaitice sÛisialta
agus litearthachta feidhmi˙la
Scileanna TFC

Riachtanais Foghlama
LÈamhtuiscint
ScrÌobh tuairiscÌ agus dialann
smaointe a choinne·il

Ullmh˙ don aistri˙
Bainisti˙ Ama
NÛsanna Oibre
Neamhsple·cha

Riachtanais Foghlama TosaÌochta

Ullmh˙ don aistri˙ go dtÌ breisoideachas agus oili˙int
TuairiscÌ a scrÌobh agus dialann smaointe a choinne·il
LÈamhtuiscint ñ prÌomhfhocail agus smaointe a aithint, imeachtaÌ agus faisnÈis a chur in ord.
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Spriocanna
Aistri˙ go dtÌ
Breisoideachas/ Oili˙int
DÈanfaidh mÈ:
Mar chuid den ghr˙pa
ranga, freastal ar L· Oscailte
sa Chol·iste Sinsearach
agus ar Imeacht Deiseanna
F¡S i mBaile ¡tha Cliath.

CÈ a chabhrÛidh

FÈach ar phlean an ionaid; aibhsigh
seast·in a dtabharfar cuairt orthu agus
cur in ord iad; dÈan plean ama don l·;
ullmhaigh ceisteanna; bailigh eolas.

Bean OíConnor

Tar Èis na cuairte, eolas a
lÈamh & trÌ ch˙rsa a roghn˙
le scrÌobh f˙thu i mo thasc

Ag ˙s·id teimplÈid, pioc amach
bunt·istÌ & mÌbhunt·istÌ gach c˙rsa
faoi na ceannteidil: suÌomh, costas,
lÛistÌn, cairde & tacaÌocht, agus
scrÌobh f˙thu.

Bean OíConnor

C˙rsa a roghn˙

Sainaithin & liostaigh mo l·idreachtaÌ,
scileanna & rogha ar theimplÈad.

Bean OíConnor

DÈan coinne le Bean OíDoherty, an
Comhairleoir Gairmthreorach; plÈigh
rogha na gc˙rsaÌ; imscr˙daigh agus
scrÌobh faoi prÌomhthasc & cuir an
chuid sin isteach sa tasc taithÌ oibre.

Bean OíDoherty

DÈan fÛtacÛip den fhoirm & lÈigh Ì;
cleachtaigh · lÌonadh isteach; lÌon
isteach Ì agus chuir chun bealaigh Ì.

Bean OíConnor

Bailigh eolais trÌ
thobsmaointeoireacht; taifead ar
mheabhairmhapa & cuir an t-eolas in
ord de rÈir uimhrecha; sainaithin
prÌomhfhocail; scrÌobh i bpointÌ; dÈan
sleamhn·in Powerpointl scrÌobh
leidch·rtaÌ; cleachaigh an cur i l·thair
agus coinnigh an t-am.

An tUasal OíDowd
(M˙inteoir fiontair);
Bean Murray
(M˙inteoir LS)

Foirm Iarratais a chomhl·n˙

Mo PhrÌomh-Thasc 1 i
gCumars·id & Fiontar a
Phlean·il
DÈanfaidh mÈ:
Tuairisc ar ·r gCuairt ar an
Aonach Tr·d·la a scrÌobh i
dteannta le mo
thascph·irtnÈir agus È a
chur i l·thair rang AF an 5˙
bliain

D·taÌ Tosaigh /
Athbhreithnithe / Dul
chun cinn

T˙s Ean. seachtain 2

Leanfaidh mÈ dífhocail nua
˙s·ideacha a thaifeadadh i
mo leabhar nÛtaÌ
PrÌomhfhocail

Taifead an focal; scrÌobh abairt a
thaispe·nfaidh an bhrÌ; lÈirigh le
picti˙r; ˙s·id an focal i ndÌospÛireacht
ranga; scrÌobh tuairisc taisc agus
agallamh in-taisc.

Dialann Smaointe
DÈanfaidh mÈ:
TrÌ thr·cht ar a laghad a
scrÌobh tar Èis gach
cleachtadh nua foghlama
(cuairteoir isteach, cuairt
amach, taithÌ oibre)

Labhair leis na cairde sa rang; cur sÌos
ar ar tharla, ag ˙s·id focail
mhoth˙ch·in; scrÌobh tr·cht sa
dialann; cuir tic leis an d·ta ar uimhir
na bileoige iontr·la.

Bean Kenny
(Comhordaitheoir
don Tasc
Athmhachnaimh
Pearsanta)

T˙s Ean. seachtain 2

LÈamhtuiscint
DÈanfaidh mÈ:
PrÌomhfhocail agus
smaointe in ailt nuacht·in
agus san ˙rscÈal at· ·
lÈamh agam a aithint

…ist le closthaifeadadh de do ghuth
fÈin ag lÈamh os ard fad a bhÌtear ag
lÈamh arÌs go ci˙in; aibhsigh
prÌomhfhocail agus smaointe; lÌon
isteach eagraÌ grafach.

An tUasal Hurley
(M˙inteoir BÈarla
agus Cumars·ide);
Bean Murray

T˙s Ean. seachtain 2

ImeachtaÌ san ˙rscÈal a
athinsint san ord ceart

DÈan scÈalchl·r picti˙rtha, leabhar
leictreonach.

LÈirmheas ar an ˙rscÈal a
scrÌobh, lena n-·irÌtear mo
fhreagra pearsanta fÈin

Comhl·naigh na fr·maÌ achoimre le
prÌomh-mhÌreanna den scÈal; scrÌobh
faoi cheanntideil sa dialann ar fhreagra
an lÈitheora.
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