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Réamhfhocal

Chomhairligh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 
don Aire, ina bpáipéar comhairle polasaí Bealtaine 2013, Ag tacú le 
daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu i Scoileanna, go 
raibh an múnla leithroinnte reatha éagothrom mar nach raibh poist 
teagaisc á leithroinnt ar scoileanna chun teacht le riachtanas na 
ndaltaí ann. Mhol an NCSE don Aire freisin gur chóir múnla a fhor-
bairt bunaithe ar riachtanas sonraithe gach scoile, agus nach 
mbeadh gá le diagnóisiú míchumais.

Bunaithe ar an gcomhairle sin, bhí áthas orm cuireadh ón Aire Ruairí Quinn T.D. a ghlacadh 
i mí na Bealtaine 2013, cathaoirleacht a dhéanamh ar ghrúpa oibre chun moladh a 
fhorbairt do mhúnla nua maidir le hacmhainní breise teagaisc oideachais speisialta a 
leithroinnt ar scoileanna príomhshrutha.

Leagtar amach sa tuarascáil seo moladh an ghrúpa oibre don mhúnla nua sin.

Bhí an grúpa oibre an-chúramach a chinntiú gur coimeádadh comhlíonadh riachtanas 
na ndaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ag croílár ár gcuid oibre. Sprioc 
a bhí ann go mbeadh an córas nua cothrom agus go gcinnteofaí go soláthrófaí níos mó 
acmhainní do na scoileanna sin is mó a bhfuil riachtanas acu don tacaíocht bhreise 
teagaisc seachas na scoileanna a bhfuil riachtanas níos lú acu. Chinntigh an grúpa oibre 
go raibh ár moladh bunaithe ar thorthaí thaighde náisiúnta agus idirnáisiúnta reatha 
agus gur cuireadh san áireamh dearcthaí ár gcomhpháirtithe oideachais a fuarthas trí 
phróiseas comhairliúcháin leathan. Tugann an grúpa oibre aitheantas don dea-obair atá 
déanta cheana féin ag múinteoirí maithe sna bunscoileanna agus sna hiarbhunscoile-
anna ar fud na tíre agus tuigeadh nár theastaigh uathu cur leis an ualach riaracháin atá 
orthu.

Nuair a dhéantar aon athrú ar an tslí a leithroinntear acmhainní is féidir cur leis an imní a 
bhíonn ar thuismitheoirí, ar scoileanna agus ar gheallsealbhóirí eile. Mar sin féin, is é an 
rud is tábhachtaí go mbaintear an leas is fearr is féidir as na hacmhainní go léir atá ar fáil 
chun tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Ní mór an córas reatha 
atá ann a athrú. Níl sé cothrom leanúint ar aghaidh leis an ngá a bhíonn ann diagnóisiú 
míchumais a bheith faighte sula féidir tacaíochtaí teagaisc a leithroinnt mar go mbíonn 
ar dhaltaí dul ar liostaí feithimh fhada sula bhféadfaidh siad rochtain a dhéanamh ar 
sheirbhísí diagnóisithe. Níl sé cuí leanúint ar aghaidh ag leithroinnt tacaíochtaí teagaisc 
ar scoileanna gan riachtanas oideachais do phoist mar sin sna scoileanna sin a bhreithniú.

Tá an grúpa oibre muiníneach gur bealach níos fearr agus níos cothroime é an múnla nua 
atá beartaithe acu chun tacaíochtaí breise teagaisc a sheachadadh do dhaltaí. Ar an tslí 
sin, tabharfar cumas níos fearr do scoileanna tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu agus cuidiú leo a lánacmhainneacht a bhaint amach.

Agus mé ag tabhairt faoin obair seo, bhí an t-ádh orm a bheith ag obair le grúpa oibre 
ina raibh daoine a raibh raon leathan taithí agus saineolais acu san oideachas speisialta. 
D’oibrigh grúpa comhairleach níos lú le chéile ina raibh comhaltaí ón ngrúpa oibre chun 
a gcuid oibre a threorú agus tacú leis an obair sin agus chun cáipéisíocht a dhréachtú. Ba 
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mhaith liom buíochas a ghlacadh le gach aon duine a bhí sna grúpaí sin as an méid oibre a 
rinne siad agus as a dtiomantas aonair, as an gcúnamh a thug siad agus an cháipéisíocht 
á dréachtú agus as an tslí ghairmiúil agus fhlaithiúil a ndeachaigh siad i mbun oibre le 
hobair an ghrúpa. Tá liosta iomlán de chomhaltaí an ghrúpa curtha ar fáil in Aguisín 1.

Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leis an Aire Quinn chun an deis a thabhairt dúinn 
comhairle a chur air maidir leis na nithe seo. Molaimse an moladh atá á dhéanamh ag an 
ngrúpa oibre dó agus tá súil agam go mbeidh an tuarascáil seo mar chuidiú dó agus dá 
chuid oifigeach agus iad ag ullmhú don oideachas sa todhchaí agus do chuimsiú na ndal-
taí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu sna bunscoileanna agus sna hiarbhun-
scoileanna príomhshrutha.

Eamon Stack

Cathaoirleach an Ghrúpa Oibre 
Márta 2014
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Achoimre Fheidhmeach

Cúlra agus comhthéacs

Ar iarratas ón Aire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D., chuaigh an NCSE i mbun 
athbhreithniú straitéiseach cuimsitheach a dhéanamh ar thacaíochtaí oideachais spei-
sialta i scoileanna agus foilsíodh na torthaí i bpáipéar comhairleach polasaí, Ag tacú le 
Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu i Scoileanna, i mí na Bealtaine 2013 
(NCSA, 2013).

Bhí 28 moladh san áireamh san pháipéar comhairleach polasaí, agus dá bhfeidhmeo-
faí iad, d’fheabhsófaí mar a thugtar tacaíocht do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu i scoileanna. Toradh amháin soiléir a bhí ann gurb ionann An tAcht um 
Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu (EPSEN) 2004 
(Rialtas na hÉireann, 2004) agus an treoirphlean is éifeachtaí fós chun acmhainní a 
sheachadadh don chohórt seo leis an mbéim atá ann ar phróisis measúnaithe aonair, 
pleanáil oideachais agus monatóireacht ar thorthaí dalta. Mhol an NCSE feidhmiú iomlán 
an Achta seo chomh luath agus a cheadódh acmhainní sin a dhéanamh.

Toradh tábhachtach eile a bhí ann go raibh an múnla reatha atá ann, maidir leis an 
10,000 post teagaisc breise tacaíochta foghlama agus acmhainní a leithroinnt ar scoile-
anna, éagothrom agus fiú go bhféadfaí a rá faoi go ndeimhnítear buntáiste sóisialta agus 
go dtreisítear míbhuntáiste sóisialta. Is é an conclúid a bhí ag an NCSE gur theastaigh an 
múnla reatha a athrú mar gheall ar na nithe seo a leanas:

• Tá cuid ollmhór den mhúnla reatha bunaithe ar infhaighteacht diagnóisithe
riachtanas speisialta oideachais ach ní bhíonn rochtain ar dhaoine gairmiúla a
bhíonn ábalta an diagnóisiú sin a dhéanamh ar fáil gan stró do gach dalta. Is féidir le
roinnt teaghlach íoc as measúnaithe príobháideacha agus, nuair is incháilithe, féad-
faidh na daltaí sin rochtain a dhéanamh láithreach ar acmhainní breise teagaisc. Níor 
chóir go mbeadh leithroinnt acmhainní oideachais breise ón Stát ag braith ar chumas 
tuismitheora íoc as measúnaithe gairmiúla nó chomh gar agus atáthar lonnaithe do
thacaíochtaí ón HSE.

• Tá baol ann i ndáiríre go bhfuil diagnóisiú á dhéanamh ar leanaí mar go bhfuil
riachtanas speisialta oideachais acu ar mhaithe le leithroinnt acmhainní seachas gá a 
bheith le diagnóisiú mar sin ar mhaithe le cúrsaí sláinte.

• Tá speictream cumais agus míchumais laistigh de gach catagóir riachtanas speisialta
oideachais. Faoin gcóras reatha, leithroinntear an leibhéal céanna tacaíochta ar dhal-
taí laistigh de chatagóirí áirithe riachtanais speisialta oideachais cé go bhféadfadh sé 
go mbeadh gá i bhfad níos mó ag dalta amháin le tacaíocht seachas dalta eile, a
bhfuil an míchumas céanna ag dul dó/di. Ní gá go n-inseodh diagnóisiú mhíchumais, 
ann féin, an leibhéal riachtanas do thacaíocht bhreise teagaisc atá ag teastáil.

• Leithroinntear acmhainní tacaíochta foghlama breise ar scoileanna bunaithe ar rollú
(iarbhunoideachas) nó ar an líon múinteoirí ranga (bunoideachas) agus níl aon
cheangal aige leis an leibhéal riachtanas do thacaíocht den sórt sin i scoileanna.
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• Faoin múnla reatha, ní dhéantar aon iarracht chórasach measúnú a dhéanamh ar na 
torthaí a bhaineann siad sin amach a mbíonn acmhainní leithroinnte orthu.

Chomhairligh an NCSE don Aire Oideachais agus Scileanna, faoi réir fheidhmiú iomlán 
EPSEN, gur chóir bealach níos fearr a aimsiú chun tacaíochtaí breise teagaisc a sheacha-
dadh – bealach a bheadh nasctha le riachtanas oideachais do thacaíochtaí den sórt sin 
i scoileanna, seachas bealach a nascadh tacaíochtaí mar sin leis an líon múinteoirí nó 
dalta i scoil. D’admhaigh an tAire go bhféadfaí feabhas a dhéanamh agus d’iarr ar an NCSE 
grúpa oibre a bhunú chun moladh a fhorbairt do bhealach níos fearr chun na tacaíochtaí 
sin a leithroinnt.

Chuaigh an grúpa oibre i mbun phróiseas comhairliúcháin leathan leis na comhpháir-
tithe oideachais, lena n-áirítear tuismitheoirí, ionadaithe múinteoirí, ceardchumainn, 
comhlachtaí bainistithe, grúpaí abhcóideachta, daoine gairmiúla sláinte agus oideachais. 
Cé go raibh a bhfócas agus a n-imní féin ag gach grúpa a ndeachthas i gcomhairle leo, 
bhí comhdhearcadh ginearálta feadh na ngrúpaí comhairliúcháin maidir leis an ngá atá 
ann bealach níos cothroime a fháil chun tacaíochtaí breise teagaisc a leithroinnt ar scoile-
anna. Cé gur aithin grúpaí comhairliúcháin go bhfuil locht ar an gcóras reatha, b’eol dóibh 
go maith freisin go bhféadfadh sé gurb é an toradh a bheadh le haon mhúnla nua – fiú 
agus é níos cothroime – go mbeadh imní ar thuismitheoirí/caomhnóirí agus ar scoileanna 
maidir leis an tionchar a d’fhéadfadh a bheith aige seo ar a leanbh nó ar a scoil.

Tháinig comhdhearcadh leathan chun cinn feadh na ngrúpaí comhairliúcháin gur chóir go 
mbeadh na tréithe a leanas ag an múnla nua:

• A chinntiú go bhfuil tacaíochtaí breise teagaisc ar fáil do dhaltaí ar shlí thráthúil agus
éifeachtúil agus go mbeadh na daltaí sin a bhfuil an leibhéal is mó riachtanas acu in
ann rochtain a dhéanamh ar leibhéil níos mó tacaíochta.

• A bheith cothromaithe a ndóthain chun cobhsaíocht a sholáthar do scoileanna ó
thaobh na foirne ach go mbeadh solúbthacht ann mar fhreagra ar phróifíl scoile-
anna a bheith ag athrú; scoileanna a bhíonn ag forbairt as an nua; agus/nó imthosca 
neamhphleanáilte agus eisceachtúla a thiocfadh chun cinn i scoileanna.

• Acmhainní a sholáthar do scoileanna chun éascú le straitéisí coisc agus idirghabhála-
cha luath agus cuí do dhaltaí a bhfuil gá acu le tacaíocht den sórt sin.

• Próifíl oideachais scoile a úsáid mar an príomhbhunús do leithroinnt acmhainní. Ba
chóir go mbeadh riachtanais na scoile i bpróifíl oideachais na scoile agus nach gcaithfí 
gach dalta a chomhaireamh, agus ba chóir go gcuirfí na daltaí sin san áireamh a
mbíonn na riachtanais is casta acu.

• A chinntiú go mbíonn próifíl oideachais na scoile bunaithe ar tháscairí atá cothrom,
trédhearcach agus ualaithe go cuí chun a gcur chuige aonair don phróifíl scoile fori-
omlán a léiriú.

• Tacaíocht agus treoir a thabhairt do scoileanna chun a gcumas a fhorbairt chun
riachtanais foghlama daltaí a aithint agus freagairt dóibh, an úsáid is fearr is féidir a
bhaint as acmhainní agus torthaí daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu
a thaifeadadh agus a thomhas.
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• A chinntiú go ndéanfar maoirseacht sheachtrach ar úsáid na hacmhainní a
leithroinnfear.

Scrúdaigh an grúpa oibre cur chuigí idirnáisiúnta maidir le tacaíocht do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. Fágann easpa comhdhearcadh ar an múnla amháin 
‘is fearr’ (feictear go bhfuil buntáistí agus míbhuntáistí le gach cur chuige) gur meascán 
múnlaí an cur chuige is mó atá inmhianaithe.

Aithníodh prionsabail ghinearálta úsáideacha sa litríocht chun bun a thabhairt d’fhorbairt 
mhúnlaí cuimsitheacha tacaíochta. Áirítear orthu, acmhainní a leithroinnt sna háiteanna 
sin is mó a mbeidh tairbhe leo, mar shampla chuig aitheantas luath agus dianoidea-
chas do dhaltaí a mbíonn deacrachtaí foghlama acu; acmhainní a leithroinnt ar bhealaí 
a thacaíonn le daltaí a bhfuil riachtanais foghlama casta acu; acmhainní a leithroinnt ar 
bhealaí a chuireann uilechuimsitheacht chun cinn, a fheabhsaíonn cothromas agus feidh-
míocht na ndaltaí í go léir; agus socruithe a chur i bhfeidhm lena chinntiú go mbeidh 
tacaíochtaí ag cur go héifeachtach le dul chun cinn agus torthaí níos fearr do dhaltaí 
(Mitchell 2010).

Treoirphrionsabail

Ghlac an grúpa oibre ceithre treoirphrionsabal chun a bheith mar bhun dá gcuid oibre:

• Tá fáilte roimh gach dalta, beag beann ar riachtanas speisialta oideachais, agus cuir-
fear ar a gcumas rollú ina scoileanna áitiúla.

• Leithroinnfear tacaíochtaí breise teagaisc ar scoileanna ag teacht le próifíl oideachais 
na scoile agus úsáidfidh scoileanna iad chun tacú le hoideachas lánbhrí agus cuir-
fear daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu san áireamh i scoileanna
príomhshrutha.

• Bainfear leas as tacaíochtaí breise teagaisc agus déanfaidh scoileanna bainistiú níos
éifeachtaí orthu chun tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, ag
teacht lena riachtanais fhoghlama measúnaithe.

• Glacfaidh scoileanna cur chuige scoile uile maidir le hoideachas do dhaltaí a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu, lena n-áirítear pleanáil cláir agus feidhmiú cláir 
luath-idirghabhálach agus coisc.

Breithníonn an grúpa oibre gur prionsabal tábhachtach é daltaí a bhfuil riachtanais spei-
sialta oideachais acu a chur san áireamh i scoileanna príomhshrutha, agus ag an am 
céanna aithnítear go bhféadfadh sé go mbeadh ar dhaltaí a bhfuil riachtanais chasta acu 
dul chuig scoil speisialta nó rang speisialta chun go mbeidh níos mó tacaíochta acu.

Tuigtear don ghrúpa oibre gur ionann cur chuige scoile uile agus gníomh comhtháite, 
comhchoiteann agus comhoibritheach i bpobal na scoile agus ag pobal na scoile a bhíonn 
tógtha go straitéiseach chun feabhas a chur ar fhoghlaim daltaí, ar a n-iompar agus a 
sláinte, agus na coinníollacha a thacaíonn leo.1

1 http://det.wa.edu.au/policies/detcms/policy-planning-and-accountability/policies-framework/definitions/whole-
school-approach.en?oid=com.arsdigita.cms.contenttypes.GlossaryItem-id-4565247 An Roinn Oideachais, An 
Astráil Thiar – rochtain ar an suíomh Meán Fómhair 24, 2013

http://det.wa.edu.au/policies/detcms/policy-planning-and-accountability/policies-framework/definitions/whole-school-approach.en?oid=com.arsdigita.cms.contenttypes.GlossaryItem-id-4565247
http://det.wa.edu.au/policies/detcms/policy-planning-and-accountability/policies-framework/definitions/whole-school-approach.en?oid=com.arsdigita.cms.contenttypes.GlossaryItem-id-4565247
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Breithníonn an grúpa oibre freisin gur chóir úsáid tacaíochtaí breise teagaisc agus a dtion-
char ar thorthaí foghlama daltaí a mheas agus monatóireacht a dhéanamh orthu ag leib-
héal na scoile agus ag leibhéal an chórais araon.

Moladh do mhúnla nua chun acmhainní breise teagaisc a 
sheachadadh do dhaltaí ar shlí níos fearr agus níos cothroime

Tá dhá chéim thábhachtacha i gceist sa mhúnla nua atá beartaithe ag an ngrúpa oibre 
chun acmhainní breise teagaisc a sheachadadh do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu i scoileanna. Is ionann iad sin agus leithroinnt acmhainní breise ar scoile-
anna agus scoileanna ag úsáid na n-acmhainní sin do dhaltaí a bhfuil riachtanais spei-
sialta oideachais acu.

Céim 1: Tacaíochtaí breise teagaisc a leithroinnt ar scoileanna

Tá dhá chomhchuid leis sin:

A. Comhchuid de phróifíl oideachais na scoile; agus

B. Comhchuid bunlíne a sholáthraítear do gach scoil príomhshrutha chun tacú le huile-
chuimsitheacht, cosc a chur ar dheacrachtaí foghlama agus luath-idirghabháil.

A  Comhchuid de phróifíl oideachais na scoile

Roghnaigh an grúpa oibre trí ghné chun próifíl oideachais na scoile a bhunú air, bunaithe 
ar an méid a chuireann gach gné le tógáil na próifíle seo. Bhí comhdhearcadh gine-
arálta feadh na ngrúpaí comhairliúcháin go mbeadh na nithe a leanas ar na gnéithe ab 
éifeachtaí.

• Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais chasta acu.

• Céatadáin daltaí a bhíonn ag feidhmiú faoi thairseach áirithe ar thorthaí tástálacha
caighdeánaithe.

• Comhthéacs sóisialta na scoile ina n-áirítear inscne, suíomh na bunscoile agus
míbhuntáiste oideachais.

Léiríonn staidéir taighde gur chóir acmhainní breise a dhíriú ar na daltaí sin a bhfuil an 
leibhéal is mó riachtanas acu (Mitchell, 2010). Úsáidfear daltaí a bhfuil riachtanais spei-
sialta oideachais chasta acu chun próifíl oideachais na scoile a bhunú mar déanann an 
ghné sin ionadaíocht ar na daltaí a bhfuil na leibhéil is mó riachtanas acu. Tagraíonn an 
ghné seo den phróifíl le líon beag daltaí a bhfuil coinníollacha seasmhach acu a chuireann 
isteach go mór ar a gcumas foghlaim a dhéanamh. Teastaíonn tacaíocht bhreise teagaisc 
ó na daltaí sin mar go dteastaíonn cláir fhoghlama aonair agus éagsúlaithe ar leith uathu 
atá an-éagsúil ó na cláir atá á soláthar dá gcuid comhghleacaithe. D’fhéadfadh a riachtan-
ais speisialta oideachais teacht ó cheann amháin nó níos mó acu seo a leanas:

• Deacrachtaí an-mhór ó thaobh feidhmiú fisiciúil agus/nó céadfach.

• Deacrachtaí an-mhór ó thaobh feidhmiú cognaíoch agus oiriúnaitheach.
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• Deacrachtaí an-mhór ó thaobh cumarsáid shóisialta agus idirghabháil shóisialta,
chomh maith le patrúin dolúbtha agus patrúin iompair ina ndéantar athchleachtadh
go rialta.

Chun daltaí a aithint a bhfuil riachtanais speisialta oideachais chasta acu, mar a shainm-
hínítear thuas, ní mór go bhforbrófaí prótacail atá soiléir agus comhaontaithe a fheidh-
mítear leis an leibhéal cuí maoirseachta ó na gníomhaireachtaí iomchuí Stáit (NEPS, HSE 
agus NCSE) agus go bhforbrófaí tuairisceoirí soiléire lena n-úsáid ag síceolaithe NEPS agus 
ag lucht gairmiúla sláinte.

Bainfear leas as torthaí thástálacha caighdeánacha chun próifíl oideachais na scoileanna 
a chruthú mar go bhfuil nasc díreach acu le gnóthachtáil oideachais na ndaltaí sna scoile-
anna. Cé go n-aithnítear go mbaineann a dteorainn féin le tástálacha caighdeánaithe, 
breithníonn an grúpa oibre mar sin féin go soláthraíonn úsáid sonraí na dtástálacha 
caighdeánacha bonn leathan agus oibiachtúil chun difríochtaí idir scoileanna i ndáil le 
gnóthachtáil oideachais na ndaltaí go foriomlán a bhunú. Agus bacainní cuí in áit, tá an 
grúpa oibre muiníneach go bhfuil torthaí na dtástálacha caighdeánaithe láidir go leor 
chun difríochtaí dáiríre idir scoileanna a léiriú ó thaobh leibhéil ghnóthachtála daltaí.

Bainfear leas as comhthéacs sóisialta na scoile mar go gcuireann sin go láidir leis an leib-
héal riachtanais fhoghlama a bhíonn ag daltaí. Bunaithe ar fhianaise taighde atá ar fáil, 
tá comhthéacs sóisialta na scoile a úsáid bailí chun próifíl oideachais a fhorbairt mar go 
gcreidtear go bhfuil ceangal idir míbhuntáiste socheacnamaíoch agus cineálacha áirithe 
riachtanais speisialta oideachais, lena n-áirítear gnóthachtáil íseal ó thaobh fhoghlaim 
acadúil agus neamhoird mothúchánacha nó iompair. D’fhéadfadh cion níos airde daltaí 
a bheith i scoil laistigh de chomhthéacs sóisialta faoi mhíbhuntáiste a mbeadh neam-
hoird mothúchánacha nó iompair acu. Cé gur dócha go mbeadh cuid de na riachtanas 
sin léirithe i scóir tástálacha íseal, ní gá gur amhlaidh an cás i gcónaí mar go bhféadfadh 
neamhoird mothúchánacha agus iompair a bheith ag daltaí a mbíonn leibhéil réasúnta 
ard de ghnóthachtáil oideachais bainte amach acu. Ní mór a admháil freisin go bhfuil an 
poitéinseal ann go bhfuil éifeacht ag an ‘gcomhthéacs sóisialta’. Tugann sin le fios go bhfuil 
gach dóigh ann go mbeidh acmhainní breise ag teastáil ó scoileanna ina mbíonn líon ard 
daltaí ina gcónaí i gceantair faoi mhíbhuntáiste oideachais chun leibhéil gnóthachtála na 
ndaltaí go léir sa scoil a ardú.

Ar deireadh, léiríonn fianaise idirnáisiúnta go bhfuil neamhchothroime inscne ann ó 
thaobh an líon rollaithe míchumais, oideachais speisialta agus gnóthachtáil acadúil 
(OECD, 2003, Mitchell, 2010, Banks & McCoy, 2011).

Gnéithe a ualú

Beidh ualuithe sannta san ord tosaíochta seo a leanas:

• Sannfar an t-ualú is airde ar dhaltaí a bhfuil riachtanais chasta acu.

• Sannfar an dara hualú is airde ar thorthaí thástálacha caighdeánaithe.

• Sannfar an tríú ualú is airde ar chomhthéacs sóisialta na scoile (míbhuntáiste oidea-
chais, suíomh na bunscoile agus inscne).
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Déanfar sannadh luachanna uimhriúla do ghnéithe den mhúnla, chun ualú cruinn agus 
réasúnach a chinntiú, a thabhairt chun críche nuair a bheidh na sonraí iomchuí agus 
reatha go léir bailithe ó scoileanna. Tabharfaidh ualú deiridh na ngnéithe leithroinntí 
foirne reatha san áireamh, agus seachnófar torthaí thar cuimse nó aimhrialta. Aithnítear 
go bhféadfadh sé go mbeadh gá ann socruithe idirthréimhseacha a chur in áit do scoile-
anna sa chás go gcinnteoidh an múnla leithroinnte nua go mbeidh athruithe suntasacha 
ar a leithroinntí foirne.

An próiseas achomharc

Cuirfear próiseas achomharc neamhspleách i bhfeidhm ina bhféadfaidh scoileanna 
achomharc a dhéanamh má bhreithnítear go bhfuil earráid déanta maidir le comhdhé-
anamh a bpróifíl oideachais agus/nó féadfaidh tuismitheoirí achomharc a dhéanamh 
in aghaidh fhostú acmhainní breise teagaisc ag scoileanna dá gcuid leanaí. Déanfar na 
forais trína bhféadfar achomharc a dhéanamh agus na nósanna imeachta a chaithfear 
a leanúint, a fhoirmliú go cúramach agus léireofar go soiléir do scoileanna agus do thui-
smitheoirí iad.

B Comhchuid bunlíne

Is ionann an dara comhchuid den mhúnla nua atá beartaithe agus leithroinnt lena 
chinntiú gur scoil uilechuimsitheach í gach scoil a bheidh in ann daltaí a mbeadh riachta-
nais bhreise acu a rollú agus tacú leo. Tacaíonn torthaí taighde go comhsheasmhach leis 
an tábhacht atá le huilechuimsitheacht, cosc a chur ar dheacrachtaí foghlama agus luath-
idirghabháil do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Tacóidh an chom-
hchuid bunlíne le scoileanna chun polasaithe agus cleachtais scoile uile a bheith in áit 
acu chun teacht chun cinn gnóthachtáil íseal agus deacrachtaí foghlama a chosc agus a 
íoslaghdú. Cuireann sé ar chumas scoileanna freisin cláir luath-idirghabhála a chur in áit 
do gach dalta. Tacóidh an leithroinnt bhunlíne sin le hobair na scoile agus an mhúinteora 
ranga mar go mbeidh daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu san áireamh 
agus beidh roinnt scóip ann maidir le comhordú oideachas speisialta laistigh den scoil.

Ní féidir an leithroinnt bhunlíne faoin múnla nua a chur i gcomparáid leis an leithroinnt 
tacaíochta foghlama a fhaightear faoin seanchóras. Is múnla iomlán nua agus éagsúil atá 
anseo agus ní ionann é agus athbhreithniú ar an seanmhúnla. Tá an leithroinnt bhunlíne 
mar chuid den mhúnla nua agus ní mór féachaint air i gcomhar le próifíl oideachais na 
scoile chun go mbeidh tuiscint iomlán ann maidir le mar a oibríonn an múnla nua. Chun 
tuiscint iomlán a fháil ar leithroinntí breise teagaisc faoin múnla nua, ní mór do scoile-
anna a leithroinnt bhunlíne a mheas in éineacht leis an leithroinnt a fhaigheann siad 
faoin gcomhchuid próifíle oideachais.

Faoi réir tástála agus bailíochtaithe, déanfar leithroinnt poist teagaisc a chéimniú chun 
teacht le rollú foriomlán na scoile.
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Leithroinntí scoileanna a athbhreithniú

Fágfar tacaíochtaí breise teagaisc in áit ar dtús ar feadh tréimhse dhá bhliain. De réir mar 
a dhéanfar an múnla nua a neadú sa chóras, d’fhéadfaí é sin a shíneadh go dtí trí bliana. 
Déanfar athbhreithniú ar scoileanna i mbéal forbartha gach bliain.

Maidir leis an tréimhse sheasta ama sin, beifear ag súil go bhfreastalóidh gach scoile ar 
riachtanais speisialta oideachais a gcuid daltaí óna leithroinnt foriomlán. Bainfidh scoile-
anna ansin leas as na hacmhainní sin ar shlí a chinnteoidh go bhfaigheann na daltaí a 
bhfuil na leibhéil is airde riachtanas acu na leibhéil is airde tacaíochta. Breithneoidh 
sonraí measúnaithe scoilbhunaithe éifeachtach riachtanais fhoghlama daltaí agus déan-
far monatóireacht orthu sin chun teacht le contanam próiseas tacaíochta NEPS. Is próiseas 
le trí chéim é seo (contanam measúnaithe agus tacaíochta) a fhéadfaidh scoileanna agus 
múinteoirí leas a bhaint as chun riachtanais speisialta oideachais a aithint agus a mheas 
agus chun pleanáil d’idirghabhálacha pleanála (An Roinn Oideachais agus Scileanna 
(DES, 2007b, 2010).

Ualach riaracháin ar scoileanna a laghdú

Soláthróidh an múnla nua atá beartaithe laghdú éigin ar obair riaracháin scoileanna mar 
ní bheidh ar scoileanna a thuilleadh iarratas aonair a chur isteach do thacaíocht bhreise 
teagaisc maidir le míchumais ardmhinicíochta nó íosmhinicíochta. Ní bheidh orthu ach 
faisnéis a chur isteach gach dhá bhliain nó gach trí bliana seachas sin é sin a dhéanamh go 
bliantúil agus meastar nach mbeidh orthu faisnéis atá tuairiscithe cheana acu don Roinn 
Oideachais agus Scileanna (DES) a chur isteach arís.

Forbrófar córas sonraí lárnach ar líne chun éascú le scoileanna an fhaisnéis chéanna a 
bhailiú agus a chur isteach aon uair amháin.

Faoin múnla nua, ní leanfar leis na scéimeanna teagaisc acmhainne agus tacaíochta 
foghlama reatha agus cuirfear scéim aonair nua maidir le hacmhainní breise teagaisc a 
leithroinnt ar scoileanna in áit. Ní bheidh feidhm feasta leis an idirdhealú reatha ‘íosm-
hinicíocht’ agus ‘ardmhinicíocht’ maidir le riachtanais speisialta oideachais. Ar an tslí 
chéanna, cuirfear deireadh leis an idirdhealú idir múinteoirí tacaíochta foghlama agus 
múinteoirí acmhainní. Tabharfar "múinteoirí tacaíochta" feasta ar mhúinteoirí breise a 
leithroinnfear faoin scéim nua.

Céim 2: Feidhm/úsáid as acmhainní breise teagaisc ag scoileanna

Is ionann an dara céim chun acmhainní breise teagaisc a sheachadadh do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu feidhm/úsáid acmhainní breise teagaisc ag scoile-
anna. Tabharfar tacaíocht do scoileanna sa phróiseas sin trí na nithe seo a leanas:

• Síceolaithe NEPS ag baint leasa as creat fadhb-réiteach chun tacú le scoileanna daltaí 
a aithint a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu feadh an chontanam agus idir-
ghabhálacha cuí, fianaisebhunaithe a fhoirmliú.

• Córas chun comhairle a chur ar scoileanna maidir le conas spriocanna cuí a fhorbairt
do dhaltaí a fhaigheann tacaíocht bhreise agus chun torthaí a thaifeadadh.
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• Treoirlínte chun tacú le scoileanna daltaí a aithint a bhfuil gá acu le tacaíocht bhreise 
agus poist teagaisc bhreise a úsáid agus a leithroinnt chun an leasa is fearr a chinntiú.

• Seirbhís Tacaíochta Cuimsithe an NCSE (féach thíos).

Seirbhís Tacaíochta Cuimsithe (ISS)

Roinnt comhlachtaí agus eagraíochtaí éagsúla a chuireann na tacaíochtaí comhair-
leach agus idirghabhálacha reatha ar fáil do scoileanna. Léirigh an NCSE roimhe seo an 
gá atá ann comhtháthú a chinntiú feadh soláthar seirbhíse (NCSE, 2013). Chun ilroinnt 
a sheachaint, molann an grúpa oibre gur chóir seirbhísí tacaíochta reatha do dhaltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a chomhnascadh in aon seirbhís tacaíochta 
aontaithe do scoileanna.

Feabhsóidh an tseirbhís chomhtháite amháin seo cumas na scoileanna freastal ar riachta-
nais dalta a bhfuil riachtanais bhreise foghlama acu agus chun a chinntiú go gcuirtear san 
áireamh iad sa seomra ranga príomhshrutha agus i saol na scoile an méid agus is féidir sin 
a dhéanamh.

Comhlíonfaidh an tSeirbhís Tacaíochta Cuimsithe (ISS) an ról sin trí na nithe seo a leanas:

• Cumas gairmiúil a thógáil i scoileanna; agus

• Tacú le scoileanna chun freagairt d’imthosca eisceachtúla.

Beidh saoráid ann do scoileanna chun iarratas a dhéanamh ar an tSeirbhís Tacaíochta 
Cuimsithe do thacaíocht bhreise, nuair is gá, chun freastal ar riachtanais dalta a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. Ní gá go mbeadh an tacaíocht sin i bhfoirm 
acmhainní breise teagaisc i gcónaí ach d’fhéadfadh sé go mbeadh cur chun cinn straitéisí 
teagaisc éifeachtacha, ag cuidiú le múinteoirí timpeallacht ranga a fhorbairt chun iompar 
dearfach a chur chun cinn agus/nó cumas a fhorbairt chun freagairt d’iompar dúshlánach.

Ag freagairt d’imthosca eisceachtúla

Féadann cásanna neamhphleanáilte agus eisceachtúla teacht chun cinn idir na tréimhsí 
a ndéantar scoil a phróifíliú, mar shampla, daltaí a bhfuil riachtanais chasta acu ag dul 
isteach i scoil am éigin i rith na bliana. Soláthróidh an ISS cúnamh láithreach do scoile-
anna in imthosca neamhphleanáilte agus eisceachtúla, nuair a chuirtear sin in iúl agus 
mar a thagann riachtanais chun cinn laistigh den scoil. Áirítear ar an gcineál tacaíochta 
breise sin tacaíocht teagaisc for-rochtana, modheolaíochtaí teagaisc cuimsitheach a chur 
chun cinn nó straitéisí measúnaithe agus pleanála éifeachtacha a fhorbairt. Beidh saoráid 
ann freisin do scoileanna iarratas a dhéanamh ar an tSeirbhís Tacaíochta Cuimsithí do 
thacaíocht bhreise mar sin, nuair is gá, chun freastal ar riachtanais dalta a bhfuil iompar 
fíor-dhúshlánach ag baint leo, a fhaigheann tacaíocht ag leibhéal Tacaíocht Scoile Plus ar 
Chontanam Tacaíochta NEPS.

Torthaí do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

Beidh ar scoileanna faisnéis bhunlíne a thaifeadadh agus a thuairisciú, chomh maith leis 
na spriocanna a bheidh leagtha síos agus an dul chun cinn a dhéanfaidh daltaí a bhfuil 
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riachtanais speisialta oideachais acu a fhaigheann tacaíocht bhreise teagaisc. Ba chóir 
go mbeadh an leibhéal mionsonraithe a thaifeadtar céimnithe de réir leibhéal riachtanas 
foghlama an dalta agus tréine na tacaíochta a chuirtear ar fáil.

I ndiaidh comhráite leis na geallsealbhóirí iomchuí, beidh ar scoileanna tuarascálacha 
bliantúla a sholáthar don NCSE maidir le conas a úsáidtear acmhainní breise, dul chun cinn 
na ndaltaí agus na torthaí atá bainte amach ag daltaí tríd an bpróiseas plean foghlama. 
Áireofar ann daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus a bhaineann leas 
as tacaíocht bhreise i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna. Cuirfear teimpléad le 
chéile do scoileanna lena n-úsáid chun na sonraí sin a thabhairt ar ais lena chinntiú nach 
mbeidh an iomarca obair riaracháin i gceist.

An múnla nua a fheidhmiú

Tá obair ollmhór le tabhairt chun críche sular féidir an múnla nua, maidir le tacaíochtaí 
breise teagaisc a leithroinnt, a fheidhmiú. Áirítear ar an obair sin córais píolótaithe chun 
sonraí a bhailiú agus gnéithe a ualú chun próifíl oideachais a bhunú do gach scoil.

Baileofar na sonraí a leanas i ndáil le gach aon scoil:

• Rollú

• Torthaí tástálacha caighdeánaithe

• Comhthéacs sóisialta na scoile:

a. Sonraí soch-eacnamaíoch

b. Inscne na ndaltaí

c. Daltaí ar teanga bhreise é an Béarla dóibh (EAL)

• Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais chasta acu, mar a shainmhínítear 
roimhe seo sa pháipéar seo.

Seo a leanas obair eile a bheidh le tabhairt chun críche chun an múnla a fheidhmiú:

• Prótacail ó NCSE, NEPS agus ón HSE a fhorbairt chun faisnéis a bhailiú ar dhaltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais chasta acu.

• Ní mór tuairisceoirí maidir le riachtanais speisialta oideachais chasta a chomhaontú 
idir DES, NCSE, NEPS agus an HSE.

• Pacáiste IT a fhorbairt chun na tástálacha caighdeánaithe agus faisnéis eile ó scoile-
anna a sheoladh ar ais air.

• DES chun faisnéis a sholáthar do gheallsealbhóirí agus ábhar a phlé leo maidir le 
feidhmiú an mhúnla nua.

• Ciorclán a ullmhú agus a eisiúint chuig scoileanna maidir le feidhmiú an mhúnla nua.

• Treoirlínte do scoileanna a ullmhú agus a eisiúint maidir le fostú acmhainní breise 
teagaisc ag leibhéal na scoile.

• Teimpléad a fhoirmliú ag scoileanna chun torthaí foghlama daltaí a thuairisciú.
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• Príomhoidí agus múinteoirí chun oiliúint a fháil ó thaobh fhostú agus úsáid acmhainní 
breise teagaisc.

• Próiseas achomharc neamhspleách a fhorbairt agus a chomhaontú ina léirítear 
go soiléir na forais a ndéanfar achomhairc agus na nósanna imeachta a bheidh le 
leanúint.

• Leithroinnt tacaíochtaí breise teagaisc faoin múnla nua le bheith déanta chuig 
scoileanna don bhliain acadúil 2015-16, ag teacht le gnáthshocruithe DEIS maidir le 
leithroinntí teagaisc.

Tionchar an mhúnla nua

Tionchar ar dhaltaí

Tá an grúpa oibre muiníneach má ghlactar le tabhairt isteach an mhúnla nua atá 
beartaithe go gcothófar córas leithroinnte acmhainní níos fearr agus níos cothroime lena 
mbaineann buntáistí inbhraite do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 
Beidh rochtain láithreach agus tráthúil ag na daltaí sin ar na hacmhainní breise oideachais 
atá uathu, seachas go mbeidh orthu fanacht le diagnóisiú gairmiúil, a mbíonn liostaí 
feithimh fada i gceist leo go minic. Laghdófar an gá a bheidh ann do dhaltaí lipéad saoil 
(uaireanta ó aois an-óg) a fháil ó phróiseas diagnóisice teoranta. Féadfar an leibhéal is 
fearr tacaíochta teagaisc a sholáthar dóibhsean a bhfuil an riachtanas is mó acu. Leanfaidh 
daltaí ag fáil rochtain ar idirghabháil coisc agus luath-idirghabháil chun an poitéinseal do 
dheacrachtaí foghlama a theacht chun cinn a íoslaghdú. Ar deireadh, nascfaidh an múnla 
nua úsáid tacaíochtaí breise teagaisc le pleananna foghlama daltaí chun a riachtanais 
foghlama aonair a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu agus chun measúnú a dhéan-
amh ar thionchar idirghabhálacha ar a dtorthaí foghlama.

Tionchar ar scoileanna

Tugann an múnla atá beartaithe aghaidh ar fhabhtanna bunúsacha a aithnítear sa chóras 
reatha trí acmhainní a bhíonn leithroinnte a chur in oiriúint do phróifíl scoile, tríd an nasc a 
ndéantar diagnóisiú mar réamhriachtanas do leithroinnt acmhainní a bhriseadh agus trí 
bhéim níos mó a chur ar mhonatóireacht a dhéanamh ar thorthaí oideachais. Soláthróidh 
an múnla atá beartaithe cinnteacht níos fearr do scoileanna maidir le hacmhainní agus 
cuideoidh sé freisin chun an próiseas measúnaithe gairmiúil a dhíriú ar aithint riachtanais 
fhoghlama seachas ar dhiagnóisiú d’fhonn leithroinnt acmhainní sa chás nach mbeadh 
an diagnóisiú déanta ar chúiseanna sláinte.

Caithfear roinnt athruithe a mbeidh gá leo leis an múnla nua a bhainistiú go cúramach. 
Faoin múnla nua, ní bheidh roinnt daltaí i dteideal leibhéal áirithe uaire teagaisc bhreise 
go huathoibríoch, agus sin nasctha le catagóir míchumais. Mar sin féin, ar an láimh eile 
gheobhaidh daltaí eile rochtain ar uaire bhreise teagaisc mar gheall go bhfuil gá níos mó 
acu leo. Ní bheidh aon laghdú ar leithroinnt foriomlán acmhainní breise teagaisc ar scoile-
anna, leithroinnfear acmhainní breise teagaisc de réir phróifílí oideachais scoileanna, 
agus beidh scoileanna freagrach agus iad solúbtha a gcuid acmhainní breise teagaisc 
a úsáid de réir riachtanais speisialta oideachais a gcuid daltaí. Léiríonn torthaí taighde 
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NCSE go soiléir gur bealach níos fearr é seo chun acmhainní breise a leithroinnt mar go 
leithroinntear de réir riachtanas na ndaltaí seachas díreach bunaithe ar chatagóir míchu-
mais (Desforges & Lindsay, 2010).

D’fhéadfadh an múnla leithroinnte atá beartaithe athrú ollmhór a chur i bhfeidhm i 
scoileanna agus ní mór é a phleanáil agus a fheidhmiú go cúramach. Tá an dóigh ann 
go mbeidh an chothromaíocht dáileacháin idir bunscoileanna agus iarbhunscoileanna ag 
athrú, d’fhéadfadh roinnt scoileanna tacaíocht bhreise teagaisc níos lú a fháil má bhíonn 
níos lú daltaí acu sna leibhéil peircintíle is ísle agus mar atá luaite cheana, d’fhéadfadh 
imní a bheith ar thuismitheoirí agus ar scoileanna faoi chailliúint leibhéil tacaíochta do 
dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, a bhíodh rangaithe roimhe seo mar 
‘mhíchumas íosmhinicíochta’. Molann an grúpa oibre mar sin nach mór aon athruithe ar 
leibhéal na dtacaíochtaí teagaisc a leithroinntear ar scoileanna aonair a bhainistiú go cuí 
agus b'fhéidir go mbeadh gá ann socruithe idirthréimhseacha a bhreithniú mar is gá.

Tá an grúpa oibre muiníneach go bhfuil an múnla atá beartaithe mar bhealach níos fearr 
agus níos cothroime chun acmhainní breise teagaisc a bhíonn ar fáil a leithroinnt ar scoile-
anna. Mar sin féin, bíonn an poitéinseal ann i gcónaí nuair a mholtar athrú ar chóras 
reatha maidir le hacmhainní breise a leithroinnt go mbeadh imní mór sa chóras. Cuireadh 
imní ó chroí in iúl faoi aon mholadh do mhúnla nua mar go bhféadfadh sé nach mbeadh 
ann ach bealach chun airgead a shábháil don Státchiste seachas sin a bheith mar chuid de 
phróiseas d’fheabhsúchán incriminteach chun freagairt do riachtanas nó mar bhealach 
chun na hacmhainní atá ar fáil a úsáid chomh maith agus is féidir sin. Tá imní ar scoile-
anna go bhféadfadh ualach riaracháin breise a bheith orthu mar thoradh ar mhúnla nua. 
Is mian leis an ngrúpa oibre athdheimhniú a thabhairt do thuismitheoirí agus do scoile-
anna nach bhfuil sé i gceist le moladh do mhúnla nua chun tacaíochtaí breise teagaisc a 
leithroinnt laghdú a chur ar leibhéal na n-acmhainní breise a bheidh ar fáil do scoileanna 
do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu nó go mbeadh níos mó maorla-
thas ann do scoileanna.

Molann an grúpa oibre go láidir mar sin go gceadófaí dóthain ama chun tuilleadh 
comhairliúcháin a dhéanamh leis na geallsealbhóirí oideachais sula ndéanfar an múnla 
nua a fheidhmiú i scoileanna. Tá gá leis an bpróiseas sin chun cur le muinín go mbeidh 
an córas nua cothrom, trédhearcach agus éifeachtúil chun acmhainní a sheachadadh do 
dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Beidh am ag teastáil freisin chun 
sonraí scoilbhunaithe reatha ar a mbeidh na próifílí oideachais bunaithe a bhailiú agus a 
anailísiú. Ar deireadh, beidh comhairle shonrach ag teastáil ó scoileanna chun acmhainní 
atá ar fáil a úsáid agus a fheidhmiú chun tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oide-
achais acu, gan diagnóisiú gairmiúil míchumais a bheith acu.
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1 Réamhrá

Cúlra agus comhthéacs

In 2012, d’iarr an tAire Oideachais agus Scileanna ar an gComhairle Náisiúnta um 
Oideachas Speisialta (NCSE) comhairle polasaí a sholáthar maidir le conas mar ba chóir 
tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i scoileanna sa todhchaí. D’iarr 
na téarmaí tagartha a rialaigh an chomhairle polasaí sin go sonrach ar an NCSE comhairle 
a thabhairt ar an mbunús cuí chun candam tacaíochtaí a leithroinnt ar scoileanna agus an 
múnla leithroinnte cuí trína bhféadfaí na tacaíochtaí atá ar fáil a sholáthar go héifeachtúil. 
Agus an chomhairle sin á réiteach, bhí ar an NCSE cuntas a thógáil de riachtanais na 
ndaltaí i suímh scoileanna éagsúla, na tacaíochtaí reatha a bhí ann agus an gá a bhí le 
solúbthacht, os rud é gur acmhainní srianta atá i gceist.

Rinne an NCSE athbhreithniú straitéiseach cuimsitheach ar thacaíochtaí speisialta oideachais 
i scoileanna agus d’fhoilsigh siad a dtorthaí i bpáipéar comhairleach polasaí, Ag tacú le daltaí 
a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acú i Scoileanna, i mBealtaine 2013 (NCSE, 2013).

Bhí 28 moladh san áireamh san athbhreithniú sin, agus dá bhfeidhmeofaí é, d’fheabhsófaí 
mar a thugtar tacaíocht do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i scoile-
anna. Toradh amháin soiléir a bhí ann gurb ionann An tAcht um Oideachas do Dhaoine a 
bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu (EPSEN) 2004 (Rialtas na hÉireann, 2004) 
agus an treoirphlean is éifeachtaí fós chun acmhainní a sheachadadh don chohórt seo 
leis an mbéim atá ann ar phróisis measúnaithe aonair, pleanáil oideachais agus monatói-
reacht ar thorthaí daltaí. Mhol an NCSE feidhmiú iomlán an Achta seo chomh luath agus a 
cheadódh acmhainní sin a dhéanamh.

Toradh tábhachtach eile a bhí ann go bhfuil an múnla reatha atá ann, maidir leis an 10,000 
post teagaisc breise tacaíochta foghlama agus acmhainní a leithroinnt ar scoileanna, éago-
throm agus fós go bhféadfaí a rá faoi go ndeimhnítear buntáiste sóisialta agus go dtrei-
sítear míbhuntáiste sóisialta. Chomhairligh an NCSE don Aire Oideachais agus Scileanna, 
faoi réir fheidhmiú iomlán EPSEN, gur chóir bealach níos fearr a aimsiú chun tacaíochtaí 
breise teagaisc a sheachadadh – bealach a bheadh nasctha le riachtanas oideachais do 
thacaíochtaí den sórt sin i scoileanna, seachas an múnla reatha ina nasctar tacaíochtaí 
mar sin leis an líon múinteoirí i mbunscoil nó an líon daltaí i scoil iarbhunoideachais.

Mhol an NCSE mar sin gur chóir múnla nua a fhorbairt maidir le leithroinnt acmhainní 
breise teagaisc i scoileanna príomhshrutha bunaithe ar riachtanas próifílithe gach scoil, 
nach mbeadh gá ann diagnóisiú míchumais a bheith faighte (NCSE, 2013:50). I ndiaidh 
fhoilsiú an pháipéir chomhairligh polasaí, thug an tAire Oideachais agus Scileanna 
aitheantas don phoitéinseal a bhí ann feabhas a dhéanamh agus d’iarr ar an NCSE grúpa 
oibre a bhunú chun moladh a fhorbairt chun bealach níos fearr a fháil chun tacaíochtaí 
breise teagaisc a leithroinnt ar scoileanna.

Cheap an tAire Eamon Stack, Cathaoirleach an NCSE, mar chathaoirleach ar an ngrúpa 
oibre agus bhí cruinnithe eatarthu ar seacht n-ócáid idir Iúil 2013 agus Feabhra 2014. 
Bunaíodh foghrúpa a bhí comhdhéanta go hiomlán de chomhaltaí den ghrúpa oibre chun 
dréachtcháipéisí a ullmhú agus comhairle a thabhairt don ghrúpa oibre. Bhí cruinnithe 
idir an grúpa comhairleach sin ag ocht n-ócáid bhreise idir Iúil 2013 agus Feabhra 2014. 
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Tá comhaltacht an ghrúpa oibre sin léirithe in Aguisín 1 – léiríonn réiltín iad sin a bhí sa 
ghrúpa oibre agus sa ghrúpa comhairleach araon.

Téarmaí tagartha

Seo a leanas an téarma tagartha a leag an Roinn Oideachais agus Scileanna (DES) don 
ghrúpa oibre:

‘…Moladh a fhorbairt do mhúnla chun acmhainní teagaisc a leithroinnt ar bhun-
scoileanna agus ar iarbhunscoileanna príomhshrutha a léiríonn na moltaí atá i 
gcomhairle polasaí an NCSE agus go gcuirtear san áireamh fachtóirí a aithníonn 
próifíl oideachais scoileanna agus taifeadadh thorthaí do dhaltaí a bhfuil riachta-
nais speisialta oideachais acu.’

Leagtar amach leis an moladh NCSE iomchuí (22.1) dá dtagraítear dó sa téarma tagar-
tha thuas gur chóir go mbeadh an leithroinnt tacaíochtaí breise teagaisc ag teacht le 
riachtanas oideachais próifílithe gach scoile. Níor chóir go ndéanfaí tacaíochtaí breise 
teagaisc a cheadú ach amháin ar an mbunús go bhfuil pleanáil in áit do na daltaí lena 
mbaineann, mar chuid den phróiseas pleanála foghlama. Ba chóir go mbeadh fostú na 
n-acmhainní sin nasctha le próiseas pleanála foghlama an dalta, am a bheith leagtha síos 
dó agus é dírithe ar thoradh (NCSE, 2013).

Tá moladh an ghrúpa oibre do mhúnla nua chun acmhainní breise teagaisc a leithroinnt 
do scoileanna leagtha amach i gCuid 3 den tuarascáil.

An próiseas leithroinnte reatha

Leithroinntear múinteoirí ranga/ábhair ar gach scoil príomhshrutha ag teacht le cóim-
heasa daltaí-múinteoirí sonrach ag an mbunleibhéal agus ag an leibhéal iarbhunoidea-
chais. Leithroinntear na poist seo ar an scoil chun cur ar a gcumas oideachas a chur ar gach 
dalta atá ar an rolla. Tá an múinteoir ranga/ábhair freagrach go bunúsach as dul chun 
cinn gach dalta ina rang (DES, 2000:42, agus 2007a:71). Mar aon le múinteoirí ranga/
ábhair, bíonn rochtain ag scoileanna príomhshrutha ar bhreis agus 10,000 post múinte-
oireachta chun tacaíocht oideachais forlíontach a thabhairt do dhaltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu nó atá lag ó thaobh gnóthachtáil oideachais. Ó 2012/13 tá daltaí 
a bhfuil gá acu le Tacaíocht don Bhéarla mar Theanga Bhreise (EAL) curtha san áireamh 
faoin bhforáil seo. Leithroinntear na poist seo faoi dhá scéim ar leithligh.

Soláthraíonn an scéim tacaíochta foghlama/múinteoirí acmhainní tacaíocht fhoghlama/
múinteoirí acmhainní breise do bhunscoileanna chun cuidiú oideachas a chur ar dhaltaí 
a bhfuil leibhéil íseal gnóthachtála acu i dtástálacha caighdeánaithe, le daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais áirithe acu a bhíonn níos fairsinge i scoileanna (ar a dtug-
tar riachtanais speisialta oideachais ardmhinicíochta) agus daltaí a bhfuil deacrachtaí 
foghlama eile acu. Leithroinntear na poist seo ar bhonn an líon múinteoirí ranga i 
ngach bunscoil. Ag an iarbhunscoil, leithroinntear poist múinteoirí tacaíochta foghlama 
bunaithe ar líon na ndaltaí i ngach scoil. Faigheann scoileanna iarbhunoideachais tuil-
leadh tacaíochta teagaisc breise, bunaithe ar fhaisnéis stairiúil, i ndáil le daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu a bhíonn le fáil níos fairsinge i scoileanna. Ó 2012/13 
áiríodh sa scéim tacaíochta foghlama do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna solá-
thar do Thacaíocht EAL.
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Soláthraíonn an scéim múinteoirí acmhainne tacaíocht bhreise teagaisc do bhunscoile-
anna agus d’iarbhunscoileanna a bhfuil daltaí ar an rolla acu a bhfuil diagnóisiú riachta-
nais speisialta oideachais áirithe acu nach mbíonn chomh forleathan sin i scoileanna (ar 
a dtugtar riachtanais speisialta oideachais íosmhinicíochta). Áirítear ar shamplaí den sórt 
sin daltaí a bhfuil míchumais foghlama ginearálta measartha acu agus daltaí atá dall/a 
bhfuil lagú amhairc acu agus daltaí atá bodhar/a bhfuil lagú éisteachta acu. Teastaíonn 
diagnóisiú foirmiúil a dhéanamh ar gach dalta ó dhuine gairmiúil sláinte nó oideachais 
iomchuí. Déanann an scoil iarratas ansin chuig an NCSE chun tacaíocht bhreise teagaisc a 
fháil i gcomhar leis an diagnóisiú gairmiúil iomchuí.

Na cúiseanna a mhol an NCSE athrú

Tá fabhtanna sa mhúnla reatha maidir le leithroinnt tacaíochtaí teagaisc agus níl sé 
cothrom. Tá próifíl oideachais éagsúil ag gach aon scoil. D’fhéadfadh gach dalta in aon 
iarbhunscoil amháin dul ar aghaidh go dtí oideachas tríú leibhéal agus i scoil eile, leis an 
líon céanna ndaltaí í, d’fhéadfadh nach rachadh ann ach líon an-bheag daltaí. Fós féin 
faoin múnla reatha faigheann an dá scoil sin an leibhéal céanna tacaíochta foghlama.

Is ionann an cás i mbunscoileanna. D’fhéadfadh an líon céanna múinteoirí ranga a bheith 
in dhá bhunscoil ach d’fhéadfadh líon ard daltaí a mbeadh gnóthachtáil íseal acu i scoil 
amháin agus d’fhéadfadh sé nach mbeadh ach líon an-bheag sa scoil eile. Mar sin féin 
faigheann an dá scoil sin an méid céanna díreach ó thaobh tacaíochta foghlama.

Fágann an córas reatha nach bhfaigheann roinnt scoileanna an tacaíocht foghlama a 
dteastaíonn uathu agus go bhfaigheann scoileanna eile acmhainní nach bhfuil dlite ná 
riachtanach uatha nuair a chuirtear iad i gcomparáid le scoileanna eile.

I ndáil le tacaíocht teagaisc acmhainní, ní mór do dhaltaí fanacht le diagnóisiú gairmiúil 
míchumais sula bhféadfar iad a mheas d’acmhainní breise teagaisc maidir le míchu-
mas íosmhinicíochta.2 Bíonn liostaí feithimh fada do dhiagnóisiú gairmiúil den sórt sin. 
Féadann daltaí a bhfuil ar chumas a dtuismitheoirí nó a scoileanna íoc as measúnaithe 
príobháideacha leas a bhaint as tacaíochtaí breise teagaisc láithreach, nuair is incháilithe. 
Bíonn orthu sin nach bhfuil ar a gcumas íoc as fanacht gan na tacaíochtaí sin go dtí ndéan-
far measúnú orthu tríd an gcóras poiblí.

Thug daoine gairmiúla sláinte agus oideachais araon le fios don NCSE go bhfuiltear á gcur 
faoi bhrú ollmhór chun diagnóisiú a dhéanamh ar leanbh a bhfuil míchumas ar leith acu 
díreach lena chinntiú go leithroinnfear tacaíochtaí breise teagaisc ar an scoil. Bhí imní ar 
dhaoine gairmiúla sláinte go raibh go leor dá gcuid ama aistrithe ó bheith ag diagnóisiú 
leanaí chun go mbeadh siad in ann rochtain a fháil ar thacaíocht oideachas seachas mar 
gheall go raibh an diagnóisiú sin de dhíth mar gheall ar chúiseanna sláinte. D’fhág sin go 
minic nach raibh am acu idirghabhálacha teiripeacha cuí a sholáthar do leanaí ina gcásu-
alaí. Thug daoine gairmiúla sláinte agus oideachais le fios freisin, nach gá gur inis an diag-
nóisiú ann féin mórán faoi theagasc agus faoi fhoghlaim. Mhothaigh siad go bhféadfaí a 
gcuid ama agus a saineolas a úsáid níos éifeachtaí chun idirghabhálacha agus tacaíocht a 

2 Áirítear le míchumas íosmhinicíochta na catagóirí seo a leanas: fisiciúil, suaitheadh mothúchánach, suait-
headh mothúchánach dian, lagú éisteachta, lagú amhairc, míchumas foghlama ginearálta measartha, 
míchumas foghlama trom/dian, neamhord ar an speictream uathachais, siondróm measúnaithe, neamhord 
urlabhra agus cainte, il-mhíchumais.
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sholáthar chomh maith le comhairle a chur ar thuismitheoirí agus ar scoileanna maidir le 
conas is fearr tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt agus d’fhoghlaim an linbh.

Chuir an NCSE béim gur chóir go mbeadh rochtain ag daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu ar mheasúnú aonair chun a gclár teagaisc agus foghlama féin a chur ar an 
eolas. Mar sin féin, bhí imní orthu go raibh daltaí ag fáil diagnóisiú míchumas díreach ar 
mhaithe le critéir leithroinnte acmhainní a shásamh. Is é an toradh a d’fhéadfadh a bheith 
aige sin go dtabharfaí lipéad gan ghá nó ró luath ar leanaí a bhfuil míchumas acu nach 
mbeadh chun leasa an linbh sin i gcónaí.

Ina theannta sin, is eol don NCSE go bhfuil an bonn chun roinnt den tacaíocht bhreise tacaíochta 
a thabhairt d’iarbhunscoileanna as dáta agus nach bhfuil aon tslí eile ann, ach tús a chur 
le diagnóisiú foirmeálta ar líon mór daltaí, chun an t-eolas sin a thabhairt cothrom le dáta.

Éilítear ar an Stát i mBunreacht na hÉireann bunoideachas saor in aisce a thabhairt do 
gach leanbh (Airteagal 42.4, Bunreacht na hÉireann). Leanann sin gur chóir go mbeadh 
rochtain ar thacaíochtaí breise teagaisc ar fáil do gach leanbh ar bhonn cothroime agus 
nach mbraitheadh sin ar chumas an tuismitheora íoc as measúnaithe príobháideacha.

Bunaithe ar thorthaí taighde agus an phróisis chomhairliúcháin, is é an conclúid a bhí ag 
an NCSE nach mór an múnla reatha maidir le tacaíocht teagaisc a leithroinnt ar scoileanna 
a athrú mar gheall ar na cúiseanna seo a leanas:

• Tá comhchuid ollmhór den mhúnla reatha bunaithe ar infhaighteacht diagnóisiú 
riachtanais speisialta oideachais. Níl rochtain ar dhaoine gairmiúla atá ábalta 
riachtanais speisialta oideachais a dhiagnóisiú ar fáil gan stró do gach dalta. Níor 
chóir go mbeadh leithroinnt acmhainní oideachais breise ón Stát ag braith ar chumas 
tuismitheora íoc as measúnaithe gairmiúla nó chomh gar agus atáthar lonnaithe do 
thacaíochtaí ón HSE.

• Leithroinntear acmhainní tacaíochta foghlama breise ar scoileanna bunaithe ar rollú 
(iarbhunoideachas) nó ar an líon múinteoirí ranga (bunoideachas) agus níl aon 
cheangal aige leis an leibhéal riachtanas do thacaíocht den sórt sin i scoileanna.

• Tá baol ann i ndáiríre go bhfuil diagnóisiú á dhéanamh ar leanaí mar go bhfuil 
riachtanas speisialta oideachais acu ar mhaithe le leithroinnt acmhainní seachas go 
bhfuil gá le diagnóisiú mar sin ar mhaithe le cúrsaí sláinte.

• Tá speictream cumais agus míchumais laistigh de gach catagóir riachtanas speisialta 
oideachais. Faoin gcóras reatha, leithroinntear an leibhéal céanna tacaíochta ar dhal-
taí laistigh de chatagóirí áirithe riachtanais speisialta oideachais cé go bhféadfadh sé 
go mbeadh gá i bhfad níos mó ag dalta amháin le tacaíocht seachas dalta eile, a 
bhfuil an míchumas céanna ag dul dó/di. Ní gá go n-inseodh diagnóisiú de mhíchu-
mas, ann féin, an leibhéal riachtanas do thacaíocht bhreise teagaisc atá ag teastáil.

• Faoin múnla reatha, ní dhéantar aon iarracht chórasach measúnú a dhéanamh ar na 
torthaí a bhaineann siad sin amach a mbíonn acmhainní leithroinnte orthu.

Is iad sin na cúiseanna an-láidir chun an córas reatha a athrú maidir le hacmhainní breise 
teagaisc a leithroinnt chun tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i 
scoileanna príomhshrutha.
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2 Torthaí Taighde agus an Próiseas Comhairliúcháin

Torthaí taighde

Cur chuigí idirnáisiúnta chun tacaíocht a sholáthar

Tugtar forléargas gearr ar chur chuigí idirnáisiúnta a thacaíonn le daltaí a bhfuil riachta-
nais speisialta oideachais acu in Aguisín 4. Léirítear i gcuid 1 den fhorléargas sin sainchei-
steanna a hardaíodh i litríocht ar mhúnlaí éagsúla maidir le tacaíocht a sholáthar agus 
soláthraítear achoimre i gCuid 2 de shamplaí múnlaí atá in áit i rogha seacht dtír.

Tá pointí achoimre ón bhforléargas sin léirithe thíos.

1. Tá deacrachtaí ann sonraí idirnáisiúnta ar sholáthar agus ar chaiteachas riachtanais 
speisialta oideachais a chur i gcomparáid lena chéile

Cé go bhfuil comhchlaonadh idirnáisiúnta don tiomantas maidir le hoideachas 
cuimsitheach agus soláthar tacaíochtaí do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu nó daltaí faoi mhíchumas, tá sé deacair sonraí a chur i gcomparáid 
le chéile maidir le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu nó na costais a 
bhaineann le soláthar riachtanais speisialta oideachais feadh thíortha ar chúiseanna 
éagsúla (féach OECD 2007; EADSNE 2011).

2. Tá trí chur chuige maidir le soláthar tacaíochta aitheanta

Aithníodh trí phríomh-chur chuige in athbhreithniú ar threochtaí idirnáisiúnta 
maidir le hoideachas daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu maidir 
le conas tacaíochtaí breise a thabhairt dóibh (Mitchell 2010). Is iad sin a leanas: 
Cur chuigí faoi stiúir éilimh (nó ionchur nó catagóireach) a bhíonn bunaithe ar 
mhaoiniú aonair a leithroinnt ar dhaltaí aitheanta bunaithe ar mhéid agus ar chineál 
míchumais an dalta ; le cur chuigí soláthair, soláthraítear maoiniú sonraithe chun 
íoc as costais soláthair do chion daltaí a mheastar a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu; agus maoiniú aschuir, déantar cur síos air sin sa litríocht mar 
‘féidearthacht go teoiriciúil’ ina dtugtar luach saothair do scoileanna as éifeachtacht 
agus sárchleachtas agus go bhfaightear maoiniú go cúlghabhálach do thascanna a 
chríochnaítear, seachas do ‘thascanna atá fós le déanamh’ mar a dhéantar den chuid 
is mó faoi láthair.

3. Tá buntáistí agus míbhuntáistí le gach cur chuige

Níl aon chomhdhearcadh ann maidir leis an múnla amháin ‘is fearr’ mar go bhfeictear 
go bhfuil buntáistí agus míbhuntáistí ag na cur chuigí seo go léir. Deirtear go bhfuil 
láidreachtaí agus laigeachtaí ag gach múnla, dreasachtaí agus dídhreasaithe, agus 
torthaí dearfacha agus diúltacha a d’fhéadfadh cur isteach ar shlí éagsúil ar dhaltaí 
éagsúla, mar sin tá meascán de na múnlaí sin inmhianaithe.

Aithníodh prionsabail ghinearálta úsáideacha sa litríocht chun bun a thabhairt 
d’fhorbairt mhúnlaí cuimsitheacha tacaíochta. Áirítear orthu, acmhainní a 
leithroinnt mar shampla chuig aitheantas luath agus dianoideachas do dhaltaí a 
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mbíonn deacrachtaí foghlama acu; acmhainní a leithroinnt ar bhealaí a thacaíonn 
le daltaí a bhfuil riachtanais foghlama casta acu; acmhainní a leithroinnt ar bhealaí 
a chuireann uilechuimsitheacht chun cinn, a fheabhsaíonn cothromas agus 
feidhmíocht na ndaltaí go léir; agus socruithe a chur i bhfeidhm lena chinntiú go 
mbeidh tacaíochtaí ag cur go héifeachtach le dul chun cinn agus torthaí níos fearr do 
dhaltaí (Mitchell 2010).

4. Srianta le húsáid diagnóisithe chun acmhainní breise a leithroinnt

Aithníodh sa litríocht go raibh srianta ag baint le húsáid catagóirí diagnóisice chun 
acmhainní breise a leithroinnt ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu (an bunús do chomhchuid shuntasach i múnla reatha na hÉireann). I moltaí atá 
ag teacht chun cinn ó réimsí éagsúla oibre ón nGníomhaireacht Eorpach d’Fhorbairt 
Oideachas Riachtanas Speisialta moltar go mbogfaí ar aghaidh ó chórais rangaithe 
as a leanann lipéadú agus/nó daltaí a chur sa chóras bunaithe ar chatagóirí (bíonn 
tionchair diúltacha acu seo, mar scaradh ó chéile agus ionchais íseal), i dtreo thuiscint 
ar cad go díreach a théann chun sochair daltaí (féach EADSNE 2013).

D’ardaigh athbhreithniú idirnáisiúnta ar chleachtais agus ar nósanna imeachta maidir 
le diagnóisiú míchumais agus measúnú ar oideachas riachtanas speisialta arna 
choimisiúnú ag NCSE (Desforges and Lindsay 2010) ceisteanna freisin faoi chomh 
iontaofa agus atá sé daoine faoi mhíchumas a rangú i gcatagóirí míchumais a bhíonn 
mar bhun do na múnlaí leithroinnte acmhainní, bailíocht na gcatagóirí a úsáidtear 
agus iontaofacht na measúnaithe leanaí a chur sna catagóirí sin. Léirigh na torthaí 
nach raibh aon chomhionannas feadh na dtíortha maidir le conas a dhéantar catagóirí 
míchumais a shainmhíniú, na modhanna measúnaithe atá riachtanach chun an 
diagnóisiú a dhéanamh nó na grúpaí gairmiúla a bhíonn rannpháirteach i ndéanamh 
an diagnóisithe. 

Tugadh ar aird sa tuarascáil go gcruthaíonn catagóirí críochnaitheacha fadhbanna mar 
gur minic go léiríonn daltaí raon deacrachtaí a bhaineann le níos mó ná aon chatagóir 
amháin, agus d’fhéadfadh sé nach mbeadh sé soiléir cé acu catagóir is fearr a bheadh 
oiriúnach. Ina theannta sin, ní léiríonn catagóiriú go minic castacht riachtanas 
speisialta oideachais linbh aonair, agus ní gá go mbeadh aon mhaith ann chun eolas 
a thabhairt faoi idirghabhálacha oideachais. Mar shampla, bíonn riachtanais éagsúla 
ag daltaí a bhíonn sannta chuig an gcatagóir míchumais chéanna ó thaobh foghlaim 
scoilbhunaithe, mar go mbíonn raon leathan cumais nó míchumais sna catagóirí 
éagsúla. Thug údair eile ábhair imní den sórt céanna ar aird maidir leis an luach 
teoranta atá le catagóiriú chun múineadh agus foghlaim a chur ar an eolas mar aon le 
leithroinnt acmhainní.

Tá creat oibre Response to Intervention framework, i.e. cur chuige grádaithe maidir 
le measúnú agus tacaíocht, aitheanta mar rogha féideartha eile don chatagóiriú 
(Mitchell 2010; EASDNE 2013). Tarraingíonn an cineál measúnaithe agus 
idirghabhála céimnithe a shamhlaítear in Éirinn tríd an gcontanam tacaíochta NEPS 
ar na prionsabail atá mar bhun don ‘Fhreagra ar Idirghabháil’ (DES 2010b).

5. Soláthar riachtanais tacaíochta le bheith nasctha le torthaí níos fearr
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Soláthraíonn roinnt staidéar atá tuairiscithe anseo fianaise úsáideach gur féidir 
soláthar tacaíochtaí sonracha, idirghabhálacha agus acmhainní a nascadh le torthaí 
níos fearr do dhaltaí a mbíonn míbhuntáiste oideachais acu (e.g. DEIS in Éirinn – 
féach Weir 2011; Weir & Denner 2013) agus do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu (e.g. clár AFA i Sasana; féach Humphrey & Squires (2011)).

Léiríonn na staidéir sin mar is féidir le tacaíocht bhreise cur le torthaí níos fearr do dhal-
taí, agus freisin léirítear chomh tábhachtach agus atá sé a chinntiú go ndéantar monatói-
reacht go cúramach ar sholáthar idirghabhálacha nó tacaíochta thar thréimhse ama chun 
éifeachtacht agus tionchar ar thorthaí daltaí a mheas.

Samplaí idirnáisiúnta

Is féidir roinnt gnéithe a aithint ó na seacht sampla de chur chuigí atá in áit i seacht dtír 
(Sasana, an Iodáil, An Iorua, an Ísiltír, An Albain, An Danmhairg agus An Nua Shéalainn 
– iad roghnaithe ar an mbonn go bhfuil faisnéis foilsithe atá inchomparáide acu ar fáil). 
Léirítear leis na samplaí mar a théann tíortha i ngleic le saincheisteanna maidir le maoiniú 
agus úsáid meascán cur chuigí atá leithleach ar roinnt bealaí agus cosúil ar bhealaí eile, 
agus ar shlí atá neadaithe ina gcomhthéacsanna stairiúla agus soláthair áirithe féin ina 
dtíortha féin. Seo a leanas na príomhghnéithe a aithníodh feadh na seacht dtír:

• Leithroinnt maoinithe chuig scoileanna déanta go lárnach mar a dhéantar sa Nua 
Shéalainn nó díláraithe chuig údaráis réigiúnacha nó áitiúla atá freagrach as oidea-
chas (mar a dhéantar san Iodáil, san Iorua, i Sasana, sa Danmhairg agus in Albain). 
Mar a luadh roimhe seo, tá meascán cur chuigí feadh na dtíortha EADSNE.

• Déantar táscairí míbhuntáiste/socheacnamaíoch a ionchorprú i gcórais maoinithe 
ginearálta scoile chun go bhféadfar díriú ar mhíbhuntáiste oideachais nó cúiteamh 
dó i roinnt tíortha a athbhreithníodh, i.e. An Iorua, Sasana, An Albain, an Ísiltír agus 
an Nua Shéalainn.

• Tá córas a thacaíonn le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu faoi 
réir athraithe chun iarracht a dhéanamh feabhas a chur ar sholáthar tacaíochta 
maoinithe i Sasana, san Ísiltír, sa Danmhairg agus san Nua Shéalainn. Tháinig ardú 
sna tíortha go léir ar líon na ndaltaí a aithníodh mar dhaltaí a bhfuil riachtanais spei-
sialta oideachais acu le blianta beaga anuas.

• Ní éilítear aon diagnóisiú foirmeálta i sé cinn den seacht dtír a scrúdaíodh maidir le 
soláthar breise do riachtanais ar leibhéal níos ísle (Sasana, An Iorua, An Ísiltír, An 
Albain, An Danmhairg agus an Nua Shéalainn). Ina theannta sin, ní bhraitheann 
tacaíocht bhreise do riachtanais ar leibhéal níos airde ar dhiagnóisiú san Albain agus 
san Nua Shéalainn. Glacann an Albain le cur chuige comónta maidir le tacaíocht bhre-
ise do leanaí a bhfuil riachtanais bhreise éagsúla aitheanta trí phróiseas idirghabhála 
céimnithe; san Nua Shéalainn sainmhínítear daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu mar fhoghlaimeoirí faoi mhíchumas, mar fhoghlaimeoirí le lagú 
céadfach nó fisiciúil, deacracht foghlama, deacracht cumarsáide nó iompair a éilíonn 
ceann amháin nó níos mó acu seo a leanas: cúnamh breise, cláir nó timpeallachtaí 
foghlama curtha in oiriúint, trealamh nó ábhair speisialaithe chun tacú leo i ngnáth-
ionaid oideachais nó in ionaid speisialta oideachais.
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• San Iorua, san Danmhairg agus san Ísiltír braitheann soláthar do riachtanais ar leib-
héal níos airde ar dhiagnóisiú nó ar mheasúnú oideolaíoch foirmiúil. San Iorua déan-
tar measúnú oideolaíoch ar dhaltaí chun teidlíocht ar theagasc speisialta a mheas 
agus/nó chun scoileanna a chomhairliú faoi dhaltaí nach ‘bhfuil ag fáil tairbhe’ ón 
ngnáthchuraclam; san Danmhairg téann daltaí a dteastaíonn ‘oideachas speisialta’ 
uathu faoi mheasúnú aonair trí sheirbhísí oideolaíocha agus síceolaíocha, agus 
bíonn na tuismitheoirí rannpháirteach; agus san Ísiltír bíonn diagnóisiú riachtanach 
faoin gcóras reatha ‘mála droma’ de bhuiséid phearsanta agus coistí measúnaithe 
a dhéanann iad sin go réigiúnach. Ach, in 2014 tiocfaidh Passend Onderwijs (is éard 
atá i gceist leis seo ‘oideachas a oireann do riachtanais an dalta’) i bhfeidhm san Ísiltír 
agus ní bheidh gá neamhoird a dhiagnóisiú feasta chun maoiniú a fháil do thacaíocht 
bhreise.

• San Iodáil, éilíonn soláthar breise do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu diagnóisiú cliniciúil nó feidhmiúil agus seirbhís réigiúnach a dhéanann a leithéid. 
Ach leithroinntear acmhainní breise do scoil an dalta , nó do rang an dalta , go minic 
i bhfoirm an dara múinteoir, seachas an dalta – agus bíonn teorainn ar an líon daltaí 
a ndéantar measúnú orthu i rang nó ar mhéid an ranga ina mbíonn daltaí mar sin.

• Leithroinntear soláthar breise do leibhéal níos airde, riachtanais níos casta ar bhonn 
an leibhéil soláthair (e.g. an líon uaire) a éilítear san Danmhairg, áit a mbíonn daltaí 
a bhíonn measúnaithe agus a chuirtear ar aghaidh óna gcuid scoileanna chuig oidea-
chas leithscartha (e.g. ranganna speisialta) nó a dteastaíonn níos mó ná naoi n-uair 
an chloig tacaíocht in aghaidh na seachtaine uathu i ranganna príomhshrutha. I 
Sasana, tá sé molta gur chóir riachtanais níos airde a shainmhíniú mar riachtanais a 
gcosnaíonn an tacaíocht os cionn tairseach áirithe.

• Glacann an Albain le cur chuige comónta agus lánpháirtithe maidir le soláthar a 
dhéanamh do gach dalta a bhfuil riachtanais tacaíochta breise acu agus a gcuirtear 
bac ar a gcuid foghlama, cibé mar thoradh ar an timpeallacht foghlama, imthosca 
an teaghlaigh, míchumas nó riachtanas sláinte agus sóisialta agus fachtóirí moth-
úchánacha. Maidir le líon beag daltaí a bhfuil riachtanais níos casta acu féadfar plean 
tacaíochta comhordaithe a chomhaontú feadh ghníomhaireachtaí éagsúla. Déantar 
an t-aitheantas trí phróiseas idirghabhála céimnithe ina ndéantar na scoileanna na 
leanaí a bhfuil riachtanais breise tacaíochta acu a mheas, breithnítear an tacaíocht a 
bhíonn uathu agus déantar iarracht an tacaíocht sin a sholáthar ó laistigh den scoil 
sula lorgaítear maoiniú breise.

• Buiséid phearsanta – tá an Ísiltír anois ag imeacht ón gcineál seo soláthair mar go 
raibh sé nasctha le líon níos mó daltaí a bhí á gcur ar aghaidh chuig oideachas spei-
sialta. Samhlaítear buiséid phearsanta mar chuid de shocruithe sa todhchaí faoin 
athbhreithniú oideachais speisialta atá ar siúl i Sasana. De réir EADSNE oibríonn an 
Laitvia agus an Liotuáin, i measc thíortha eile, córas ‘mála droma’ nó ‘ciseán daltaí.

• Is féidir gnóthachtáil a úsáid mar tháscaire do sholáthar riachtanais speisialta sna 
socruithe maoinithe nua i Sasana.
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An Próiseas Comhairliúcháin

Tá achoimre déanta thíos ar na pointí tábhachtacha a tháinig ón bpróiseas comhair-
liúcháin. Tá cuntas níos mionsonraithe ar thorthaí an phróisis chomhairliúcháin curtha 
ar fáil in Aguisín 3. Áirítear ar na comhpháirtithe oideachais a ndeachthas i gcomhairle 
leo, tuismitheoirí, daltaí, múinteoirí, príomhoidí, comhlachtaí bainistithe scoileanna, oifi-
gigh ó cheardchumainn múinteoirí, síceolaithe NEPS, Eagraithe Riachtanais Speisialta 
Oideachais, daoine gairmiúla san HSE agus grúpaí abhcóideachta.

Cé go raibh a bhfócas agus a n-imní féin ag gach grúpa a ndeachthas i gcomhairle leo, bhí 
comhdhearcadh ginearálta feadh na ngrúpaí comhairliúcháin maidir leis an ngá atá ann 
bealach níos cothroime a fháil chun tacaíochtaí breise teagaisc a leithroinnt ar scoileanna. 
D’aithin na grúpaí go bhfuil an córas mar atá fabhtach. Bhí grúpaí comhairliúcháin ar an 
eolas go bhféadfadh sé gurb é an toradh a bheadh ag aon mhúnla nua – cibé agus é níos 
cothroime agus níos fearr – imní a chur ar thuismitheoirí agus ar scoileanna a mbeadh 
imní orthu faoin tionchar a d’fhéadfadh a bheith aige sin ar a leanbh nó ar a scoil.

Tháinig comhdhearcadh leathan chun cinn feadh na ngrúpaí comhairliúcháin ar na pointí 
seo a leanas:

Ba chóir go mbeadh na tréithe seo a leanas ag aon mhúnla nua

• A chinntiú go bhfuil tacaíochtaí breise teagaisc ar fáil do dhaltaí ar shlí thráthúil agus 
éifeachtúil agus go mbeadh na daltaí sin a bhfuil an leibhéal is mó riachtanas acu in 
ann rochtain a dhéanamh ar leibhéil níos mó tacaíochta.

• A bheith sách cothrom chun cobhsaíocht a sholáthar do scoileanna ó thaobh an líon 
foirne ach go mbeadh solúbthacht ann mar fhreagra ar phróifílí athraitheach scoile-
anna nó scoileanna atá i mbéal forbartha.

• A bheith sách solúbtha chun freastal ar imthosca eisceachtúla agus imthosca nach 
féidir a réamh-mheas. (Ba chóir breithniú a thabhairt do bhunú linn forlíontach 
múinteoirí a bheadh ar fáil chun tacaíocht a sholáthar do scoileanna sna himthosca 
eisceachtúla sin, nuair is gá). A chinntiú go mbeidh na hacmhainní ag scoileanna 
éascú le straitéisí coisc agus na hidirghabhálacha luath agus cuí a bheith acu do dhal-
taí a bhfuil tacaíocht mar sin uathu.

• Próifíl oideachais scoile a úsáid mar bhunús amháin do leithroinnt acmhainní. Ba 
chóir go mbeadh riachtanais na scoile i bpróifíl oideachais na scoile agus nach gcaithfí 
gach dalta a chomhaireamh, agus ba chóir go gcuirfí na daltaí sin san áireamh a 
mbíonn na riachtanais is casta acu.

• A chinntiú go mbeidh próifíl oideachais na scoile bunaithe ar tháscairí atá cothrom, 
trédhearcach agus ualaithe go cuí chun a gcur chuige aonair a léiriú don phróifíl scoile 
foriomlán.

• Na gnéithe a leanas a chur san áireamh (bhí go leor nithe eile ar an liosta ag grúpaí 
éagsúla):

 – Torthaí tástálacha caighdeánaithe;

 – Táscaire socheacnamaíoch;
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 – Inscne:

 – An líon daltaí atá ar an rolla;

 – Faisnéis atá ar fáil agus daltaí ag dul isteach sa bhunscoil maidir le riachtanais 
fhoghlama;

 – Faisnéis maidir le deacrachtaí suntasacha a thagann chun cinn i rith na scoile a 
mbíonn tionchar acu ar fhoghlaim.

• A chinntiú go ndéanfar torthaí (a bhíonn comhdhéanta de ghnéithe acadúla, 
sóisialta, mothúchánacha agus iompair) a thaifeadadh, a thomhas agus go ndéanfar 
monatóireacht orthu agus go mbaineann siad le spriocanna a bhíonn leagtha síos i 
bplean foghlama na ndaltaí.

• Tacaíocht agus treoir a thabhairt do scoileanna chun a gcumas a fhorbairt chun 
riachtanais foghlama daltaí a aithint agus freagairt dóibh, an úsáid is fearr is féidir a 
bhaint as acmhainní agus torthaí daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
a thaifeadadh agus a thomhas. Feictear forbairt ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí 
mar ní atá ríthábhachtach chun go n-éireoidh leis an múnla nua agus caithfear sin a 
neadú ó thabharfar isteach é.

• Béim a chur ar an tábhacht atá le pleanáil aonair do dhaltaí a bhfuil riachtanais spei-
sialta oideachais acu agus a chinntiú go mbeidh spriocanna foghlama leagtha amach 
i bplean foghlama an dalta atá soiléir, réalaíoch, intomhaiste agus nach mbeidh siad 
ró-chúng.

• A chinntiú go ndéantar tuairisciú ar thorthaí mar chuid den ghnáthphróiseas den 
mheastóireacht scoile uile.
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3 Moladh do Mhúnla Nua chun Acmhainní Breise Teagaisc a 

Sheachadadh do dhaltaí

A bhfuil beartaithe ag an múnla atá molta a bhaint amach

Tugann an grúpa oibre NCSE aitheantas don infheistíocht shuntasach atá déanta ag 
Rialtais i ndiaidh a chéile chun tacaíochtaí a sholáthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais spei-
sialta oideachais acu agus an dul chun cinn atá déanta ag scoileanna chun na daltaí sin a 
chur san áireamh i gcláir agus i ngníomhaíochtaí scoile.

Bhí an grúpa oibre i mbun phróisis chomhairliúcháin leathan agus lorgaíodh aighneachtaí 
i scríbhinn uathu sin a ndeachthas i gcomhairle leo. Cinntíodh go mbeadh an moladh 
bunaithe ar staidéir taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta agus gur úsáideadh saineolas 
na gcomhaltaí féin chun múnla a dhréachtú maidir le conas a bhféadfaí an córas reatha a 
fheabhsú.

Tugann an múnla ilghnéitheach do mhúnla níos fearr aghaidh ar na nithe seo a leanas:

• Mar a bhunófar próifíl oideachais scoile.

• Mar a úsáidfear próifíl oideachais chun tacaíochtaí breise teagaisc a leithroinnt ar 
scoileanna.

• Mar a úsáidfidh scoileanna acmhainní breise teagaisc lena chinntiú go bhfaighidh na 
daltaí leis na leibhéil is mó riachtanas an méid tacaíochta agus is féidir agus go mbrú-
far chun cinn torthaí níos fearr do dhaltaí.

Treoirphrionsabail

Ghlac an grúpa oibre ceithre threoirphrionsabal chun a bheith mar bhun dá gcuid oibre:

• Tá fáilte roimh gach dalta, beag beann ar riachtanas speisialta oideachais, agus cuir-
fear ar a gcumas rollú ina scoileanna áitiúla.

• Leithroinnfear tacaíochtaí breise teagaisc ar scoileanna ag teacht le próifíl oideachais 
na scoile agus úsáidfidh scoileanna iad chun tacú le hoideachas lánbhrí agus cuir-
fear daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu san áireamh i scoileanna 
príomhshrutha.

• Bainfear leas as tacaíochtaí breise teagaisc agus déanfaidh scoileanna bainistiú níos 
éifeachtaí orthu chun tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, ag 
teacht lena riachtanais fhoghlama measúnaithe.

• Glacfaidh scoileanna cur chuige scoile uile maidir le hoideachas do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu, lena n-áirítear pleanáil cláir agus feidhmiú cláir 
luath-idirghabhálach agus coisc.

Breithníonn an grúpa oibre gur prionsabal tábhachtach é daltaí a bhfuil riachtanais spei-
sialta oideachais acu a chur san áireamh i scoileanna príomhshrutha, agus ag an am 
céanna aithnítear go bhféadfadh sé go mbeadh ar dhaltaí a bhfuil riachtanais chasta 
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acu dul chuig scoil speisialta nó rang speisialta chun go mbeidh níos mó tacaíochta acu. 
Tuigtear don ghrúpa oibre gur ionann cur chuige scoile uile agus gníomh comhtháite, 
comhchoiteann agus comhoibritheach i bpobal na scoile agus ag pobal na scoile a bhíonn 
tógtha go straitéiseach chun feabhas a chur ar fhoghlaim na ndaltaí, ar a n-iompar agus 
a sláinte, agus na coinníollacha a thacaíonn leo.3 Breithníonn an grúpa oibre freisin gur 
chóir úsáid tacaíochtaí breise teagaisc agus a dtionchar ar thorthaí foghlama daltaí a 
mheas agus monatóireacht a dhéanamh orthu ag leibhéal na scoile agus ag leibhéal an 
chórais araon.

Achoimre ar an múnla nua chun acmhainní breise teagaisc a 
sheachadadh do dhaltaí ar shlí níos fearr agus níos cothroime

Seachadadh do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
Dhá phríomhchéim atá i gceist

Céim 1: An leithroinnt a sholáthraítear do scoileanna

Tá dhá chomhchuid leis seo:

A.  Comhchuid de phróifíl oideachais na scoile

 – tá trí ghné leis sin:

1.  Riachtanais speisialta oideachais chasta

2.  Torthaí thástálacha caighdeánaithe

3.  Comhthéacs sóisialta na scoile

B.  Comhchuid bunlíne

 –  curtha ar fáil do gach scoil príomhshrutha

Céim 2: Feidhm/Úsáid ag scoileanna

Tacaíocht ó na nithe seo a leanas:

• Treoirlínte do scoileanna

• Seirbhís Tacaíochta Cuimsithe NCSE

• Ag freagairt d’imthosca eisceachtúla

• Torthaí a thaifeadadh agus a thuairisciú

Moladh do mhúnla nua chun acmhainní breise teagaisc a 
sheachadadh do dhaltaí ar shlí níos fearr agus níos cothroime

Bhreithnigh an grúpa oibre na saincheisteanna go léir a tugadh ar a n-aird i rith an phróisis 
chomhairliúcháin. Ina theannta sin, bhreithnigh an grúpa na nithe seo a leanas:

• Foinsí faisnéise féideartha a chuideoidh chun próifíl oideachais scoileanna a bhunú.

• An baol a bhaineann le faisnéis den sórt sin.

3 http://det.wa.edu.au/policies/detcms/policy-planning-and-accountability/policies-framework/definitions/whole-
school-approach.en?oid=com.arsdigita.cms.contenttypes.GlossaryItem-id-4565247 An Roinn Oideachais, An 
Astráil Thiar – rochtain ar an suíomh Meán Fómhair 24, 2013 

http://det.wa.edu.au/policies/detcms/policy-planning-and-accountability/policies-framework/definitions/whole-school-approach.en?oid=com.arsdigita.cms.contenttypes
http://det.wa.edu.au/policies/detcms/policy-planning-and-accountability/policies-framework/definitions/whole-school-approach.en?oid=com.arsdigita.cms.contenttypes
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• Torthaí féideartha a bhféadfaí a thomhas.

• Mar a fhéadfadh an córas oideachais tacú níos fearr le scoileanna chun cur ar a 
gcumas torthaí níos fearr a bhaint amach do dhaltaí a bhfuil riachtanais fhoghlama 
agus riachtanais speisialta oideachais acu.

D’fhéadfadh sé tarlú le feidhmiú an mhúnla seo go mbeadh poist teagaisc á 
n-athleithroinnt ar scoileanna a bhfuil leibhéil níos mó riachtanas ann do phoist mar 
sin agus go dtógfaí iad ó scoileanna a fhaigheann acmhainní níos fearr faoi láthair faoin 
múnla reatha. D’fhéadfadh sin a bheith ina ábhar imní dóibh sin i bpobail na scoileanna 
sin. Is é príomhdhualgas an Aire, mar sin féin, a chinntiú go soláthraítear acmhainní do 
scoileanna a bhfuil an leibhéal is mó riachtanais oideachais ann. Baineann seo le slí níos 
fearr agus níos cothroime do gach dalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Bíonn dúshlán ag baint le hathrú ar aon chóras agus bíonn sé níos dúshlánaí fós nuair a 
bhíonn athrú i gceist leis an tslí a fhaigheann daltaí a mbíonn riachtanais speisialta oidea-
chais agus foghlama acu tacaíocht. Ba é an tasc a bhí amach roimh an ngrúpa oibre slí 
níos fearr a mholadh chun tacaíochtaí teagaisc a leithroinnt ar scoileanna faoi réir fhei-
dhmiú iomlán EPSEN. Tá an grúpa oibre muiníneach go soláthraíonn an moladh atá acu 
bonn níos fearr, níos córa agus níos cothroime chun tacaíocht teagaisc a leithroinnt ná 
mar a dhéanann an múnla reatha.

Tá dhá chéim thábhachtacha i gceist sa mhúnla nua atá beartaithe ag an ngrúpa oibre 
chun acmhainní breise teagaisc a sheachadadh do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu i scoileanna. Is ionann iad agus leithroinnt acmhainní breise ar scoileanna 
agus a bhfeidhmiú éifeachtach do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Céim 1: Tacaíochtaí breise teagaisc a leithroinnt ar scoileanna

Moladh 1

Molann an grúpa oibre go mbeadh dhá chomhchuid i leithroinnt acmhainní breise 
teagaisc ar scoileanna:

A.  An chomhchuid faoi phróifíl oideachais na scoile bunaithe ar trí ghné: daltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais chasta acu; torthaí tástálacha caigh-
deánaithe; agus comhthéacs sóisialta na scoile.

B.  Tá an chomhchuid bunlíne bunaithe ar leithroinnt acmhainní teagaisc á ndéan-
amh ar gach scoil príomhshrutha chun tacú le huilechuimsitheacht, teacht chun 
cinn deacrachtaí foghlama a íoslaghdú agus éascú le hidirghabháil luath.

Tá an dá cheann léirithe thíos.

A Comhchuid de phróifíl oideachais na scoile

Is ionann an príomhchuspóir atá leis an múnla leithroinnte acmhainní go bhfaigheann na 
daltaí leis na leibhéil is mó riachtanas na tacaíochtaí teagaisc a bhíonn uathu chun cur ar 
a gcumas torthaí oideachais chuí a bhaint amach, de réir a gcumas. Ina theannta sin, ba 
chóir go dtabharfaí deis tríd an múnla sin an úsáid is fearr is féidir a bhaint as acmhainní 
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Stáit. Chun é sin a bhaint amach, tá sé molta ag an NCSE go mbeadh leithroinnt gach 
acmhainn teagaisc breise chun tacú le daltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu 
ag teacht le próifíl oideachais na scoile.

Is é seo a leanas sainmhíniú an ghrúpa oibre ar an téarma ‘próifíl oideachais na scoile', i 
gcomhthéacs acmhainní breise teagaisc a leithroinnt ar scoileanna príomhshrutha:

‘meascán gnéithe ualaithe a thógtar chun ionadaíocht a dhéanamh ar riachtan-
ais fhoghlama dalta agus riachtanas na scoile d’acmhainní breise teagaisc chun 
freastal ar na riachtanais sin’.

Cruthaíonn an meascán sin próifíl oideachais foriomlán na scoile agus cuirtear deireadh 
leis an ngá atá ann gach dalta aonair a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i ngach 
scoil a chomhaireamh.

Ní áireofar sonraí ó ranganna speisialta i scoileanna príomhshrutha i dtógáil próifíl scoile 
d’fhonn tacaíochtaí teagaisc breise a leithroinnt mar leithroinntear a gcuid tacaíochtaí ar 
na ranganna sin trí mheicníocht éagsúil. Bíonn ranganna níos lú sna ranganna speisialta 
sin – cuid acu chomh beag le seisear daltaí – chun cuidiú leis an scoil freastal ar riachtanais 
oideachais na ndaltaí a mbítear ag freastal orthu. Íoctar maoiniú níos mó freisin le scoile-
anna príomhshrutha ina bhfuil ranganna speisialta.

Breithníodh raon gnéithe éagsúla a d’fhéadfaí, dá n-úsáidí in éineacht iad, riachtanas 
scoile ar acmhainní teagaisc breise a léiriú chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais spei-
sialta oideachais. Roghnaigh an grúpa oibre trí ghné chun an phróifíl oideachais a bhunú, 
bunaithe ar an méid a chuireann gach gné le tógáil na próifíle seo. Bhí comhdhear-
cadh ginearálta feadh na ngrúpaí comhairliúcháin go mbeadh siad sin ar na gnéithe ab 
éifeachtaí. Is iad seo a leanas na gnéithe sin:

• Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais chasta acu.

• Céatadáin daltaí a bhíonn ag feidhmiú faoi thairseach áirithe ar thorthaí tástálacha 
caighdeánaithe.

• Comhthéacs sóisialta na scoile lena n-áirítear míbhuntáiste oideachais, inscne agus 
suíomh na bunscoile.

Mínítear na trí ghné sin níos fearr sna trí fho-chuid a leanas den tuarascáil seo.

1 Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais chasta acu

Tagraíonn an ghné seo den phróifíl le líon beag daltaí a bhfuil coinníollacha seasmhach acu 
a chuireann isteach go mór ar a gcumas foghlaim a dhéanamh. Teastaíonn tacaíocht bhre-
ise teagaisc ó na daltaí sin mar go dteastaíonn cláir fhoghlama aonair agus éagsúlaithe ar 
leith uathu atá an-éagsúil ó na cláir atá á soláthar dá gcuid comhghleacaithe. D’fhéadfadh 
a riachtanais speisialta oideachais teacht ó cheann amháin nó níos mó acu seo a leanas:

• Deacrachtaí an-mhóra ó thaobh feidhmiú fisiciúil agus/nó céadfach.

• Deacrachtaí an-mhóra ó thaobh feidhmiú cognaíoch agus oiriúnaitheach.

• Deacrachtaí an-mhóra ó thaobh cumarsáid shóisialta agus idirghabháil shóisialta, 
chomh maith le patrúin dolúbtha agus patrúin iompair ina ndéantar athchleachtadh 
go rialta.
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Oibrithe gairmiúla de chuid an HSE a aithníonn na daltaí sin go príomha nuair a bheirtear 
iad nó nuair a théitear isteach sa bhunscoil agus bítear nasctha le luathsheirbhísí an HSE. Is 
féidir iad a aithint freisin trína n-áiteanna réamhscoile. Faoi láthair tá prótacal á fhorbairt 
ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA) chun faisnéis a aistriú 
idir áiteanna réamhscoile agus bunscoileanna. Déanfaidh an NCSE idirchaidreamh leis an 
NCCA agus leis an Roinn Oideachais agus Scileanna chun foirm a fhorbairt, mar chuid den 
phróiseas sin, lena chinntiú go bhfaigheann SENOanna eolas faoi leanaí a bhfuil riachtan-
ais speisialta oideachais chasta acu agus a bhíonn aitheanta ag an leibhéal réamhscoile.

Moladh 2

Molann an grúpa oibre, gur chóir d’eagraithe riachtanais speisialta oideachais 
(SENOanna) mar chuid dá gcuid oibre, eolas a thabhairt ar ais ar leanaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais chasta acu ag an leibhéal réamhscoile, óna gcean-
tair áitiúla ar shraith dhá bhliain agus go bhforbrófaí prótacal idir an NCSE agus an 
HSE lena chinntiú go mbaileofaí an t-eolas go seasmhach ag an leibhéal áitiúil.

Cé go n-aithnítear formhór na ndaltaí sin go ginearálta sula dtéann siad ar scoil, d’fhéadfaí 
roinnt a aithint i ndiaidh dóibh tosú ar scoil.

Moladh 3

Molann an grúpa oibre go mbeidh sonraí ar dhaltaí a aithnítear i ndiaidh dóibh dul 
ar scoil, bunaithe ar eolas a sholáthraíonn na daoine gairmiúla iomchuí chuig na 
scoileanna (e.g. síceolaí NEPS, seirbhísí HSE, éisteolaithe, foirne meabhairshláinte do 
leanaí agus do dhaoine óga (CAMHS) etc).

Aithneofar daltaí a bheidh le cur san áireamh sa ghné sin den phróifíl trí thuairisceoirí 
comhaontaithe a bheidh le forbairt ag an NCSE, NEPS agus an HSE, lena n-úsáid ag 
síceolaithe NEPS agus daoine gairmiúla iomchuí ón HSE. Cinnteoidh úsáid tuairisceoirí, 
seachas catagóir míchumais, go mbeidh daltaí curtha san áireamh ar bhun a riachtanais 
oideachais seachas a gcatagóir míchumais. Tá tábhacht leis sin mar gheall ar na cúise-
anna seo a leanas:

• Ní gá go dteastódh an leibhéal riachtanas céanna ó dhaltaí a bhíonn in aon chatagóir 
míchumais.

• Ní bheidh ar dhaltaí fanacht le diagnóisiú gairmiúil chun rochtain a dhéanamh ar 
acmhainní breise teagaisc.

• Ní bhraithfidh rochtain ar acmhainní breise ar chumas teaghlaigh nó scoile íoc as 
measúnaithe príobháideacha.

• Ní chaithfear lipéad a chur ar dhaltaí chun go bhféadfaidh siad rochtain a dhéanamh 
ar thacaíochtaí breise.

Seo a leanas tuairisceoirí do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais chasta acu:

• Dalta nach bhfuil ábalta a riachtanais bhunúsacha a chur in iúl.

• Dalta a bhfuil a bhforbairt cognaíoch agus a bhfeidhmiú oiriúnaitheach ar gcúl go 
mór chun gur féidir a rá ag aois a cúig go bhfuil a leibhéal forbartha agus a bhfeidh-
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miú foriomlán amhlaidh agus dá mba leanbh bliain d’aois nó dhá bhliain d’aois atá i 
gceist.

• Dalta a bhíonn ag brath go hiomlán ar theanga chomharthaíochta don chumarsáid uile.

• Dalta a bhraitheann go hiomlán ar Bhraille don léitheoireacht.

• Dalta a bhfuil a n-iompair cumarsáide agus sóisialta an-neamhghnách agus míchuí 
agus a bhfuil iompair dolúbtha, ina ndéantar athchleachtadh go rialta agus a dheal-
raíonn sé nach bhfuil aon bhrí leo. Fágann na deacrachtaí sin go bhfágtar an dalta 
amach go hiomlán ó idirghníomhú lánbhrí lena gcomhghleacaithe.

• Dalta nach bhfuil ábalta bogadh, as a stuaim féin, athrú ón áit ina bhfuil sé/sí ina suí, 
nach bhfuil ábalta ithe, é/í féin a ghléasadh, greim a fháil ar rudaí, iad a scaoileadh 
nó spraoi leo.

Nuair a dhéanfar scoil a phróifíliú den chéad uair, áireofar sa táscaire seo daltaí a aith-
nítear a bhfuil riachtanais speisialta oideachais chasta acu a dteastaíonn tacaíocht bhre-
ise teagaisc uathu i ngach rang agus áirítear orthu iad sin a tháinig isteach sna naíonáin 
shóisearacha an Meán Fómhair roimhe sin go dtí na leanaí i rang a sé.

Nuair a dhéantar próifílí scoile a thabhairt cothrom le dáta, áireofar aon dalta a mbíonn 
riachtanais chasta acu, mar a léirítear thuas, a tháinig chun solais sa tréimhse idir eatarthu 
agus a dteastaíonn tacaíocht bhreise teagaisc uathu mar go dteastaíonn cláir fhoghlama a 
bhíonn dírithe orthu féin uathu, i bpróifíl na scoile.

Cuirfidh siad sin atá aitheanta ag leibhéal an dara ranga le próifíliú bunscoil shinsearach nuair 
a bhíonn leanaí ag aistriú ó bhunscoil shóisearach go dtí bunscoil shinsearach.

Cuirfidh siad sin a aithneofar ag leibhéal rang a sé le próifíliú na hiarbhunscoile ag a mbeifear 
ag freastal ina dhiaidh sin.

Cén fáth a mbainfear úsáid as riachtanais chasta mar ghnéithe chun próifíl oideachais 
scoile a bhunú?

Ba chóir go léireodh próifíl oideachais scoile leibhéal na ndaltaí a bhfuil riachtanais spei-
sialta oideachais chasta acu mar gur ionann an ghné sin agus iad sin a bhfuil na leib-
héil is mó riachtanas acu. Ina theannta sin, moltar in athbhreithniú Mitchell gur chóir go 
mbeadh maoiniú sách solúbtha chun freastal ar riachtanais ‘leanaí a mbíonn riachtanais 
chasta acu’ (Mitchell, 2010). Bhí comhdhearcadh ginearálta feadh na ngrúpaí comhair-
liúcháin gur chóir don phróifíl riachtanais chasta a chur san áireamh mar ghné.

Chuir grúpaí comhairliúcháin údar imní in iúl go bhféadfaí a rá go bhfuil sé oscailte do 
roinnt scoileanna daltaí a chur go neamhchuí sa chatagóir seo ar mhaithe le hacmhainní 
breise a chinntiú dóibh féin. Mar sin féin, breithníonn an grúpa oibre go mbeidh an prói-
seas seo trédhearcach agus cothrom mar gheall ar na nithe seo a leanas:

• Tá formhór na ndaltaí seo ar eolas go maith cheana féin sa chóras sula dtéann siad ar 
scoil.

• Feidhmeofar prótacail shoiléire agus chomhaontaithe leis an leibhéal cuí maoir-
seachta, ó na gníomhaireachtaí Stáit iomchuí (NEPS, HSE agus NCSE).

• Forbrófar tuairisceoirí shoiléire lena n-úsáid ag síceolaithe NEPS agus ag oibrithe 
gairmiúla san HSE chun daltaí a bhfuil riachtanais chasta acu a aithint.
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Breithníonn an grúpa oibre mar sin go bhfuil an baol a bhaineann le riachtanais speisialta 
oideachais chasta a chur san áireamh, mar a shainmhínítear thuas agus leis na prótacail 
chomhaontaithe go cuí, caol go maith.

2.  Céatadáin daltaí a bhíonn ag feidhmiú faoi thairseach áirithe ar thorthaí tástálacha 
caighdeánaithe

D’fhonn próifíl oideachais scoile a fhoirmliú úsáidfidh an NCSE sonraí thorthaí tástálacha 
caighdeánaithe don mhatamaitic agus don Ghaeilge nó don Bhéarla. Úsáidfear sonraí 
tástálacha caighdeánaithe ó thástálacha Gaeilge do scoileanna arb í an Ghaeilge an 
teanga labhartha a bhíonn ag formhór na ndaltaí ag baile. Tá an grúpa oibre ag moladh 
gur chóir do ghnóthachtáil íseal faoin múnla nua a bheith ag tagairt do dhaltaí a bhaine-
ann amach scór caighdeánach de 85 nó níos lú (16ú peircintíl nó STen 34) ar thástálacha 
caighdeánaithe.

Faoi láthair cuireann gach bunscoil torthaí a dtástálacha caighdeánaithe chuig an 
Roinn maidir le gach dalta sa dara rang, san ceathrú rang agus sa séú rang. Tuairiscíonn 
bunscoileanna freisin an líon iomlán daltaí lena mbaineann siad seo a leanas:

• An líon leanbh atá ar rolla an ranga
• An líon leanbh a rinne an tástáil
• An líon leanbh atá díolmhaithe ón tástáil a dhéanamh
• An líon leanbh atá as láthair nach bhfuil díolmhaithe

Ó 2017 ar aghaidh beidh ar gach iarbhunscoil sonraí de thástálacha caighdeánaithe den 
chineál céanna a thabhairt ar láimh don Roinn maidir le gach dalta sa dara bliain.

Faoi láthair éillítear ar gach príomhoide bunscoile sonraí caighdeánaithe a chur ar 
aghaidh maidir le gach dalta go dtí príomhoide iarbhunscoil an dalta , nuair a bheidh sé/
sí ar rolla na scoile sin.

Moladh 4

Molann an grúpa oibre go dtabharfaí rochtain don NCSE ar thorthaí tástálacha a chuir-
tear faoi bhráid ó gach scoil príomhshrutha don Roinn Oideachais agus Scileanna 
agus go n-éileodh an Roinn ar scoileanna tuairisciú ar an líon daltaí a bhíonn cláraithe 
ag gach aon ceann de na scóir STen.5

Mar bheart idirthréimhseach iarrfaidh an NCSE ar scoileanna torthaí tástálacha caigh-
deánaithe a sheoladh go díreach go dtí an NCSE. Le hAlt 53 den Acht Oideachais (1998) cuir-
tear srian ar rochtain ar fhaisnéis áirithe i ndáil le feidhmíocht inchomparáide scoileanna. 
Oibreoidh an NCSE leis an Roinn Oideachais agus Scileanna chun a fháil amach cén tion-
char, más ann, a bheidh ag Alt 53 ar bhailiú faisnéise an NCSE ó scoileanna ar fheidhmíocht 
acadúil dalta agus chun a scrúdú an bhfuil gá le haon athrú ar an reachtaíocht i ndáil le hAlt 
53.

4 Déantar torthaí do roinnt tástálacha caighdeánaithe a thabhairt ar ais mar scóir STen seachas rangú 
peircintíle nó scóir chaighdeánacha. Is giorrúchán é STen. Ríomhtar scór STen trí thagairt do ghnáthdháile-
achán caighdeánach agus léirítear seasamh cuí dhuine (mar raon luachanna) i ndáil le daoine eile sa daonra.

5 Faoi láthair tuairiscíonn scoileanna an líon dalta i ngrúpaí STen 1 – 3 comhnasctha, STen 4, STen5, STen6, 
STen7 agus STens 8-10 comhnasctha.
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Is é 15 dalta an líon íosta daltaí a n-éilítear a dtorthaí tástálacha caighdeánaithe ó aon scoil 
amháin. Mar sin beidh ar bhunscoileanna beaga a mbeadh níos lú ná 15 dalta i ranganna 
a dó, a ceathair agus a sé le chéile, sonraí tástálacha caighdeánaithe a chur isteach do 
dhaltaí i rang a trí agus i rang a cúig freisin.

Beidh ar iarbhunscoileanna aighneacht a dhéanamh ar líne go dtí an NCSE ina léireofar 
ann an líon daltaí sa chéad bhliain agus an líon sa dara bliain a bhaineann scór amach ag 
gach ceann de na scóir STen. Bunófar na sonraí sin ar thorthaí tástálacha caighdeánaithe 
a fhaightear ó bhunscoileanna agus áireofar ann faisnéis ar líon na ndaltaí a bhíonn díol-
mhaithe tástálacha caighdeánaithe a dhéanamh ar fhoras riachtanais speisialta oidea-
chais.6 Nuair a bheidh gach iarbhunscoil i mbun riartha ar thástálacha caighdeánaithe do 
dhaltaí sa dara bliain, mar a éilítear trí chiorclán 0025/2012, breithneofar na sonraí sin a 
úsáid agus rochtain a dhéanamh ar an bhfaisnéis sin go díreach ón Roinn.

Baileoidh an NCSE sonraí ó gach aon scoil ar feadh tréimhse trí bliana.7 Trí leas a bhaint 
as na sonraí thar thréimhse trí bliana féadfar treochtaí a bhunú a laghdóidh an dóigh go 
mbeadh torthaí scoile as riocht mar gheall ar chohórt áirithe daltaí a bheadh ag déanamh 
thar cionn nó go fíor-dhona sna tástálacha in aon bhliain ar leith.

Moladh 5

Molann an grúpa oibre gur chóir na sonraí tástála comhiomlánaithe do thréimhse trí 
bliana a úsáid.

Cuirfear an céatadán daltaí a bhainfidh scór amach ag leibhéal áirithe nó faoin leibhéal 
sin ar thástálacha caighdeánaithe (scoithphointe) san áireamh chun próifíl oideachais 
scoile a thógáil. Seo a leanas an scoithphointe chun próifíl a bhunú:

1 Diall Caighdeánach faoin meán = Scór Caighdeánach de 85 = Peircintíl 16 = STen 
scór 3.

Déanfar tagairt feasta sa cháipéis seo do scóir STen agus sin amháin. Téann scóir STen ó a 
haon go dtí a deich, agus tuairiscítear sa tábla thíos cad a léiríonn na scóir STen éagsúla 
faoi ghnóthachtáil daltaí ar thástálacha caighdeánaithe.

Tábla 1: Míniú ar scóir STen

Scór STen Cad a chiallaíonn an scór STen? Cion na ndaltaí a fhaigheann an scór seo

8 – 10 Os cionn an mheáin Beagnach 16%

7 Scór meánach ard Beagnach 17%

5 – 6 Meán Beagnach 34%

4 Scór meánach íseal Beagnach 17%

1 – 3 Faoin meán Beagnach 16%

(Foinse: Oiriúnaithe ón NCCA: Faisnéis do thuismitheoirí maidir le Scóir STen)

6 Éilíonn Ciorclán 56/11 (bunscoil) agus Ciorclán 25/2012 (iarbhunscoil) ar gach bunscoil torthaí thástálacha 
caighdeánaithe dalta a sheoladh ar aghaidh chuig an iarbhunscoil a mbeidh na daltaí rollaithe iontu.

7 Ar dtús déanfar sonraí ó gach iarbhunscoil do thréimhse dhá bhliain a chomhnascadh, mar go bhféadadh sé 
nach mbeadh sonraí ag gach scoil ar gach dalta dara bliana.
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Tá scór 3 STen roghnaithe mar an scoithphointe mar go bhfeidhmíonn daltaí sa chatagóir 
seo go ginearálta faoin meán, agus is táscaire é scór 3 nó níos lú STen i dtástáil chaigh-
deánaithe go bhféadfadh sé go bhfuil deacracht foghlama ag an dalta sa réimse atá faoi 
thástáil.

Mar a léiríonn Tábla 1, cláraíonn beagnach 16 faoin gcéad den daonra scór 3 nó níos lú 
STen. Is féidir an figiúr sin a bhriseadh síos tuilleadh mar seo a leanas: faigheann thart ar 
2.3 faoin gcéad de dhaltaí scór 1 STen, faigheann 4.4 faoin gcéad de dhaltaí scór 2 STen 
agus faigheann 9.2 faoin gcéad de dhaltaí scór 3 STen.

Ba chóir go gcinnteodh roghnú an scóir seo mar an scoithphointe go bhfaigheann scoile-
anna acmhainní dóthanacha chun cur ar a gcumas a chinntiú go bhfaigheann na daltaí sin 
leis an leibhéal is mó riachtanas dóthain tacaíochta chun a dtorthaí a fheabhsú.

Tá sé tábhachtach a rá nach ionann roghnú STen 3 mar scoithphointe agus a rá nach féidir 
le scoileanna tacaíocht a thabhairt do dhaltaí a chláraíonn ag STen 4 nó níos mó, agus 
ní chiallaíonn sé gur chóir do gach dalta a chláraíonn ag STen 3 nó níos lú tacaíocht a 
fháil go huathoibríoch ó acmhainní breise teagaisc a bhíonn sannaithe faoin múnla seo. 
Seachas sin, cuireann líon iomlán na ndaltaí a chláraíonn ag STen 3 nó níos lú ná sin le 
próifíl oideachais scoile. Mar sin féin, nuair a bheidh acmhainní leithroinnte, is iad údaráis 
na scoile a bhreithníonn mar a dháiltear na hacmhainní laistigh den scoil de réir riachtan-
ais fhoghlama na ndaltaí .

Féadfaidh scoil mar sin rogha a dhéanamh go bhfuil deacracht foghlama sonrach ag dalta 
a bhfuil scór 4 nó 5 STen i mBéarla aige/aici agus go mb'fhearr déileáil leis sin trí theagasc 
breise a sholáthar dó/di ar feadh tréimhse ama shonraithe go dtí go n-athbhreithneofar 
an dul chun cinn a dhéanfaidh sé/sí. Ar an tslí chéanna, féadfaidh scoil rogha a dhéanamh 
gur fearr tacaíocht a sholáthar do dhalta áirithe, nó do ghrúpa daltaí, a bhíonn cláraithe 
ag STen 3 nó níos lú, i gcomhthéacs teagasc grúpa difreáilte leis an ranga nó an múinteoir 
ábhair.

Agus próifíl oideachais na scoile á forbairt déanfar ualú a shannadh mar seo a leanas:

• Sannfar an chéad ualú don chéatadán daltaí a chláraíonn scór 3 STen.

• Sannfar ualú níos mó don chéatadán daltaí a chláraíonn scór 2 STen.

• Sannfar ualú níos mó breise don chéatadán daltaí a chláraíonn scór 1 STen nó dóibh 
sin a bhíonn díolmhaithe an tástáil sin a dhéanamh.

Cuirfear gach dalta a chláraíonn ag STen 3 nó níos lú ná sin i mBéarla (nó i nGaeilge más 
cuí) agus na céatadáin ag gach scór STen don Bhéarla nó don Ghaeilge á ríomh beag 
beann ar an líon a chláraíonn ag scór 3 STen nó níos lú sa mhatamaitic freisin.

Ar an tslí chéanna, cuirfear gach dalta a chláraíonn ag STen 3 nó níos lú ná sin sa 
Mhatamaitic san áireamh agus na céatadáin ag gach scór STen don mhatamaitic á ríomh 
beag beann ar an líon a chláraíonn ag scór 3 STen nó níos lú i mBéarla nó i nGaeilge freisin.

Moladh 6

Molann an grúpa oibre gur chóir don Roinn ciorclán a eisiúint a thugann comhairle do 
scoileanna ar na himthosca reatha faoina mbíonn daltaí díolmhaithe ó thástálacha 
caighdeánaithe.
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Ba chóir don chiorclán sin comhairle a thabhairt do scoileanna an fhaisnéis seo a leanas a 
choimeád i ndáil le gach dalta a bhíonn díolmhaithe ó thástálacha caighdeánaithe:

• Ainm.

• Dáta breithe.

• An chúis a bhfuil an dalta díolmhaithe.

• An bhfuil tuismitheoirí an linbh ar an eolas go bhfuil sé/sí díolmhaithe ón tástáil?

• Ar thug na tuismitheoirí a dtoiliú feasach don díolmhú sin?

• Cad iad na sonraí measúnaithe eile atá ar fáil don dalta seo?

Ba chóir comhairle a thabhairt freisin go ndéanfar sonraí a bheidh coimeádta ag an scoil a 
athbhreithniú go randamach ag SENOanna agus/nó ag oifigigh ón DES.

Cén fáth a mbainfear úsáid as tástálacha caighdeánaithe mar ghné chun próifíl 
oideachais scoile a bhunú?

Cé go n-aithnítear go mbaineann a dteorainneacha féin le tástálacha caighdeánaithe, 
breithníonn an grúpa oibre mar sin féin go soláthraíonn úsáid sonraí na dtástálacha caigh-
deánacha bonn leathan agus oibiachtúil chun difríochtaí idir scoileanna maidir le leibhéil 
ghnóthachtála oideachais foriomlán na ndaltaí a bhunú. Ba chóir go mbainfí leas as torthaí 
thástálacha caighdeánacha chun próifíl oideachais na scoileanna a chruthú mar go bhfuil 
nasc díreach acu le gnóthachtáil oideachais na ndaltaí sna scoileanna. Ba é an toradh a 
bhí leis an tuarascáil ar Mheasúnú Náisiúnta ar Mhatamaitic agus ar Léitheoireacht an 
Bhéarla (DES, 2010c) go raibh comhghaolú mór diúltach idir gnóthachtáil dalta agus céat-
adáin na ndaltaí ar mheas an scoil a mbeadh a scór faoin 12ú peircintíl nó níos lú acu ar 
thástálacha caighdeánaithe i Léitheoireacht an Bhéarla agus sa mhatamaitic.

Le héifeacht ó mhí an Mheithimh 2012, mar chuid den Straitéis Náisiúnta Litearthachta 
agus Uimhearthachta, riarfaidh gach bunscoil sa tír tástálacha caighdeánaithe sa léithe-
oireacht agus san uimhearthacht ar gach dalta sa dara rang, san ceathrú rang agus sa séú 
rang. Bíonn na tástálacha sin tagartha de réir norm dhaonra na hÉireann. Éilítear ar bhun-
scoileanna torthaí tástálacha caighdeánaithe comhiomlán a thuairisciú chuig an Roinn 
Oideachais agus Scileanna uair amháin gach bliain. Bíonn tástálacha caighdeánaithe 
á riaradh agus go ginearálta, á gceartú ag múinteoirí i suíomh na scoile (bíonn meaisín 
scórála ag roinnt scoileanna maidir leis na tástálacha caighdeánaithe). Éilítear ar phríom-
hoide gach bunscoile cóip de chárta tuarascála dheireadh na bliana (lena n-áirítear an 
fhaisnéis ón tástáil chaighdeánaithe ag rang a sé sa bhunscoil) a sheoladh chuig an iarb-
hunscoil ar a mbeidh an dalta ag freastal.

Féadfar daltaí a fhágáil as an áireamh ó thástáil chaighdeánaithe má chreideann príom-
hoide na scoile go bhfuil míchumas foghlama nó fisiciúil aige/aici a chuirfeadh cosc air/
uirthi tabhairt faoi na dtástálacha nó, i gcás dalta ó thar lear, nuair nach mbeadh sé cuí ó 
thaobh leibhéal an Bhéarla atá riachtanach sin a dhéanamh (DES, Ciorclán 0056/2011). 
Féadfar an líon daltaí a bhíonn díolmhaithe ó thástáil chaighdeánaithe mar sin a úsáid 
mar tháscaire de mhíchumais foghlama nó fisiciúil casta sa mhéid is gur thug an scoil 
díolúine do na daltaí sin gan tabhairt faoi na tástálacha caighdeánaithe, ar na forais sin.

Soláthraíonn na torthaí foinse faisnéise atá luachmhar agus reatha ar na leibhéil 
gnóthachtála foriomlán san léitheoireacht agus san uimhearthacht i scoileanna na hÉire-
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ann. Baineann scoileanna leas cheana féin as tástálacha caighdeánaithe chun daltaí a 
bhfuil deacrachtaí foghlama acu a aithint chun go bhféadfar tacaíocht agus idirghabháil 
chuí a chur in áit. Agus incháilitheacht don teagasc tacaíochta foghlama á bhreithniú, 
tugtar tosaíocht faoi láthair do dhaltaí a bhfuil a ngnóthachtáil ag an 10ú peircintíl nó faoi 
sin ar thástálacha caighdeánaithe léitheoireachta nó matamaitice. Tá an grúpa oibre ag 
moladh faoin múnla nua, gur chóir do ghnóthachtáil íseal tagairt do dhaltaí a bhaine-
ann amach scór caighdeánach 85 nó faoi (16ú peircintíl nó faoina bhun) ar thástálacha 
caighdeánaithe.

D’úsáid DES torthaí tástálacha caighdeánaithe roimhe seo chun leithroinnt uaire 
tacaíochta foghlama do scoileanna a bhreithniú bunaithe ar an líon daltaí a bhaineann 
scóir amach ag an 10ú peircintíl nó faoi sin i dtástálacha caighdeánaithe.

Cinnteoidh úsáid scóir tástálacha caighdeánaithe go n-áireofar daltaí a bhfuil gnóthachtáil 
íseal acu sa léitheoireacht agus san uimhearthacht i bpróifíl oideachais na scoile mar aon 
le gach dalta a gcuireann a riachtanais speisialta oideachais isteach ar a leibhéil gnóthach-
tála, lena n-áirítear iad sin a bhfuil míchumais foghlama ginearálta agus sonrach acu. Tá 
príomhoidí freagrach as a chinntiú go ndírítear acmhainní breise ar na daltaí sin a bhfuil 
na leibhéil is mó riachtanas acu. Nuair a bheidh acmhainní teagaisc breise leithroinnte ar 
scoil, níl sé beartaithe gurb iad na daltaí sin amháin a fheidhmíonn ag STen 3 nó faoina 
bhun sin agus iad sin amháin ba chóir a bheith incháilithe do mheasúnú ar na tacaíochtaí 
sin i scoil. Tá an príomhoide agus na múinteoirí ábalta a bhreithniú cé acu de na daltaí a 
bheadh in ann leas a bhaint as teagasc breise.

Tá rioscaí féideartha ann dár ndóigh agus torthaí tástálacha den sórt sin in úsáid. Bíonn 
sonraí tástálacha caighdeánaithe faoi réir thomhas earráide agus uaireanta faightear 
torthaí do leanaí áirithe a bhíonn níos fearr nó níos laige na mar a bheifí ag súil leis de 
ghnáth. Tá sé riachtanach go dtógtar na céimeanna cuí lena chinntiú go riarann scoile-
anna agus go scórálann siad tástálacha go dian de réir na nósanna imeachta atá leagtha 
síos sna lámhleabhair tástála chun go mbeidh na torthaí a fhaightear trí thástálacha 
caighdeánacha ina léargas cruinn ar na leibhéil gnóthachtála i scoileanna.

Moladh 7

Molann an grúpa oibre, chun dul i ngleic le haon deacrachtaí a d’fhéadfadh a bheith 
ag baint le húsáid tástálacha caighdeánaithe chun próifíl oideachais scoile a bhunú, 
gur chóir na bearta seo a leanas a thógáil:

• Cuirfear oiliúint éigeantach ar mhúinteoirí maidir le riaradh, scóráil agus tuiscint ar 
thástálacha caighdeánaithe.

• Eiseoidh an Roinn ciorclán a thugann comhairle do scoileanna ar na himthosca 
reatha faoina mbíonn daltaí díolmhaithe ó thástálacha caighdeánaithe.

• Tacóidh NEPS le scoileanna chun torthaí tástálacha a phróiseáil agus a anailísiú, 
chun bonn eolais a thabhairt ar idirghabháil agus úsáid acmhainní teagaisc, más 
gá.

• Cuirfear aistriú luath torthaí ar thástálacha caighdeánaithe chuig iarbhunscoile-
anna in áit.
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• Coimeádfar bunús na dtuairiscí sin i scoileanna agus beidh siad ar fáil lena 
n-athbhreithniú go randamach go tréimhsiúil ag oifigigh de chuid DES nó NCSE.

• Breithneoidh DES cé acu smachtbhannaí a fhéadfar a chur in áit chun an dóigh go 
mbeadh tuairisciú míchruinn ag tarlú a laghdú.

Agus bacainní agus smachtbhannaí cuí mar sin in áit, tá an grúpa oibre muiníneach go 
bhfuil torthaí na dtástálacha caighdeánaithe láidir go leor chun difríochtaí dáiríre idir 
scoileanna a léiriú ó thaobh leibhéil ghnóthachtála dalta. Mar smachtbhanna breise, tá sé 
molta ag an ngrúpa oibre go mbainfear leas as sonraí caighdeánaithe thar thréimhse trí 
bliana chun an chéad phróifíl scoile a bhunú – bunófar treocht ar an tslí sin – chun leibhéal 
níos mó muiníne a sholáthar ó thaobh láidreacht na sonraí.

Tá úsáid thorthaí thástálacha caighdeánaithe chun próifíl oideachais scoile a thógáil ag 
teacht le moltaí an NCCA in 2005 (NCCA, 2005). Mhol an NCCA gur chóir tuairisciú sonraí 
tástálacha caighdeánaithe náisiúnta a fhorbairt chun mionsonraí a sholáthar ar dhul 
chun cinn scoile de réir chineál/mhéid/chomhthéacs socheacnamaíoch na scoile agus 
critéir eile (NCCA, 2005). Shamhlaigh an NCCA go mbeadh roinnt cuspóirí comhlíonta le 
clár tástála náisiúnta, lena n-áirítear cuidiú chun leithroinnt éifeachtúil a dhéanamh ar 
acmhainní do scoileanna chun díriú ar riachtanais leanaí aonair agus ghrúpaí leanaí, lena 
n-áirítear iad sin a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus iad sin atá faoi mhíb-
huntáiste oideachais.

Tá impleachtaí freisin ag úsáid níos mó ná aon chineál amháin tástála caighdeánaithe 
– mar a dhéantar in Éirinn faoi láthair. Úsáideann formhór na scoileanna ceann de dhá 
thástáil chaighdeánaithe. Cé go bhfuil an dá thástáil sin caighdeánaithe do phobal 
na hÉireann, cruthaíonn siad cineálacha éagsúla torthaí agus mar sin bíonn sé deacair 
torthaí a chur i gcomparáid le chéile. Níl aon staidéir déanta go dtí seo chun a fháil amach 
an bhfuil aon difríochtaí suntasacha idir an tsraith torthaí a bhíonn ag an dá thástáil. Mar 
sin féin, ar mhaithe le bheith comhleanúnach, b'fhéidir gurbh fhearr aon tástáil amháin a 
bheith ann agus mar sin molann an grúpa oibre go mbreithneodh an DES sa todhchaí aon 
tástáil amháin a shonrú lena úsáid ag gach scoil.

Mar achoimre, breithníonn an grúpa oibre go bhfuil sé cuí agus riachtanach torthaí 
tástálacha caighdeánaithe a úsáid mar ghné chun próifíl oideachais scoile a thiomsú mar 
gheall ar na nithe seo a leanas:

• Bíonn na tástálacha bailíochtaithe agus caighdeánaithe do phobal na hÉireann agus 
tugtha chun críche ag gach dalta sa dara rang, sa cheathrú rang agus sa séú rang. 
Mar sin soláthraítear leo an t-aon phacáiste sonraí tástálacha caighdeánaithe atá ar 
fáil don chóras. Ní bheadh sé críonna mar sin neamhaird a dhéanamh ar na sonraí sin 
agus próifíl oideachais na scoile á chruthú.`

• Níl na sonraí tástála á n-úsáid chun scóir STen iarbhír daltaí aonair a léiriú, ach mar 
tháscaire ar phróifíl oideachais foriomlán scoile a bheadh gaolmhar do scoileanna 
eile. Cé go bhféadfadh na sonraí tástála a fhaightear a bheith níos dearfaí ná mar a 
mheastar, is mó an dóigh go bhfuil siad níos dearfaí do gach scoil – ar an tslí sin cuirfear 
le muinín in úsáid na sonraí tástálacha caighdeánaithe reatha chun cur le próifíl scoile.
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• Mar gheall go molann an grúpa oibre go n-úsáidfí sonraí tástála do thréimhse trí 
bliana, agus ní díreach sonraí tástála d’aon bhliain amháin, cuireann sin níos mó 
muiníne i láidreacht na sonraí tástálacha caighdeánaithe a sholáthraítear.

• Faoi láthair cuirtear sonraí tástálacha caighdeánaithe faoi réir na Roinne mar 
riachtanas den Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta. Nuair a 
bheidh scoileanna ar an eolas go mbainfear leas as na sonraí seo freisin chun cur 
le próifíl oideachais scoile déanfar aon dreasacht a d’fhéadfadh a bheith ann athrú 
a dhéanamh ar scóir don Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta a 
fhritháireamh leis an ngá atá ann a chinntiú go léiríonn na scóir mar atá daonra na 
scoile i ndáiríre.

• Bhí comhdhearcadh ginearálta i measc ghrúpaí comhairliúcháin gur chóir go mbeadh 
torthaí thástálacha caighdeánaithe mar chuid de phróifíl oideachais scoile.

Moladh 8

Thar am, má leanfar ag baint leasa as tástálacha caighdeánaithe mar ghné chun 
próifíl oideachais scoile a bhunú, molann an grúpa oibre gur chóir don DES iad seo a 
leanas a chinntiú:

• A chinntiú go dtugtar tástáil chaighdeánaithe isteach in iarbhunscoileanna chomh 
luath agus is féidir.

• A chinntiú go ndéantar tástálacha caighdeánaithe a nuashonrú go rialta. 
Áireofar leis sin athruithe go minic ar an ábhar tástála, chun nach mbeadh daltaí 
ró-eolach ar na míreanna tástála. Ba chóir tacaíocht a thabhairt freisin d’fhorbairt 
mheasúnaithe ríomhbhunaithe. Mar sin leanfar ag cur le láidreacht na dtástálacha 
caighdeánaithe thar am.

• A chinntiú go ndéanfaidh oifigigh DES nó NCSE SENOanna athbhreithniú críochnúil 
randamach ar thorthaí iarbhír ag leibhéal na scoile chun dul i ngleic le haon tuair-
isciú neamhchruinn a dhéanfaí.

• Breithniú a dhéanamh aon tástáil amháin le húsáid ag gach scoil a shonrú.

Agus anailís déanta ar úsáid sonraí tástálacha caighdeánaithe d’fhonn seo, breithníonn 
an grúpa oibre, agus gach ní ráite, go mbeadh an leibhéal riosca a bheadh ann tástálacha 
caighdeánaithe a úsáid íseal mar go bhfuil na sonraí á n-úsáid chun idirdhealú a dhéan-
amh idir scoileanna seachas idir daltaí aonair. Laghdófar an riosca sin tuilleadh de réir mar 
a fheidhmeofar comhairle an ghrúpa oibre faoi riarachán agus a úsáid sa todhchaí.

3. Comhthéacs sóisialta scoile lena n-áirítear inscne agus míbhuntáiste oideachais

Tá fianaise idirnáisiúnta soiléir ann d’éagothroime inscne sa mhinicíocht riachtanais oide-
achais speisialta agus gnóthachtáil acadúil. Tá an cóimheas foriomlán idir fhir agus mhná 
in oideachas speisialta idir 2:1 agus 3:1 (Mitchell, D. 2010, Banks, J. & McCoy, S 2011). 
Mar sin áireofar an líon buachaillí a bheidh rollaithe i scoil chun próifíl oideachais scoile 
a bhunú. Bailíonn DES faisnéis ar inscne gach bliain agus tá an NCSE in ann rochtain a 
dhéanamh gan stró ar an bhfaisnéis sin trí thaifid DES nó go díreach ó scoileanna.
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Breithníodh roinnt foinsí faisnéise maidir le comhthéacs sóisialta do bhunscoileanna agus 
d’iarbhunscoileanna.

I gcás iarbhunscoileanna, bíonn sonraí áirithe inrochtana go lárnach agus iontaofa:

• An céatadán daltaí a bhaineann leas as an tarscaoileadh táillí do scrúduithe Stáit, atá 
bunaithe ar chártaí leighis (tá an fhaisnéis sin ar fáil ón SEC).

• Rátaí coinneála na sraithe Sóisearaí (tagraíonn seo don líon daltaí a chomhlío-
nann scrúduithe an Teastais Shóisearaí nó a chomhlíonann trí bliana den tsraith 
Shóisearach ag an scoil. Tá an fhaisnéis sin ar fáil ón DES).

I gcás bhunscoileanna, ní bhíonn faisnéis cothrom le dáta ar fáil gan stró agus chaithfí sin 
a bhailiú.

Moladh 9

Molann an grúpa oibre gur chóir don DES a chinntiú go mbeadh foinse faisnéise ar 
chomhthéacs sóisialta scoileanna (mar shampla trí bhunachar sonraí daltaí nó trí 
nascadh le sonraí iomchuí ón Daonáireamh) ar fáil chomh luath agus is féidir.

Moladh 10

Molann an grúpa oibre go dtí go mbeidh foinse oibiachtúil eolais ar fáil i gcomhthéacs 
sóisialta scoileanna, go ndéanfar sonraí láidre ar mhíbhuntáiste oideachais a bhailiú 
le haghaidh bunscoileanna trí shuirbhé a dhéanamh ar gach bunscoil. Déanfar na 
sonraí atá ar fáil faoi láthair le haghaidh iarbhunscoileanna (tarscaoileadh táillí scrú-
daithe agus rátaí coinneála na sraithe sóisearaí) a threisiú ag suirbhé den chineál 
céanna ar iarbhunscoileanna.

Iarrfar ar bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna príomhshrutha ceistiúchán a chomh-
lánú le haghaidh cohórt aonair daltaí nó daonra iomlán na scoile. 

Iarrfaidh an suirbhé ar phríomhoidí líon na ndaltaí a thagann ó theaghlaigh a bhraitheann 
ar leas sóisialach nó ó theaghlaigh ar ioncam íseal ó fhostaíocht a mheas, i gcás leibhéal 
aon ghrád amháin. Áireoidh ‘Ag brath ar leas sóisialach’ mar shampla, teaghlaigh arbh é a 
bpríomhfhoinse ioncaim ná sochar dífhostaíochta. Bheifí ag súil go mbeadh cárta leighis 
nó sochair leasa fhorlíontacha ar nós Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh agus/nó Liúntas 
Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua ag teaghlaigh ar ioncam íseal ó fhostaíocht. 

Déanfar suirbhéireacht ar mhinicíocht teaghlaigh aontuismitheora agus áireofar sa 
ghléas suirbhéireachta ceisteanna faoi leibhéal rannpháirtíochta na dtuismitheoirí agus 
an phobail leis an scoil. Léiríonn staidéir go bhfuil leibhéal oideachais na máthar ina 
fhachtóir tábhachtach ó thaobh thorthaí oideachais a leanaí a thuar. Níl sé beartaithe an 
cheist sin a chur isteach san eagrán seo den suirbhé scoile toisc go mb’fhéidir nach bhfuil 
an t-eolas sin ar fáil do phríomhoidí faoi láthair. Ba chóir smaoineamh ar an bhfachtóir sin 
a chur san áireamh i suirbhéanna amach anseo áfach. 

Áireofar i gcomhthéacs sóisialta na scoile sonraí a bhaineann le líon na ndaltaí ón Lucht 
Siúil agus leo siúd a bhfuil an Béarla mar Theanga Bhreise (EAL) acu. Is éard atá i gceist 
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le daltaí EAL ná daltaí a bhfuil Béarla chomh teoranta sin acu go bhfuil sé mar bhac acu 
maidir le rochtain a fháil ar an gcuraclaim agus a bheith rannpháirteach go bríoch i saol an 
ghnáthsheomra ranga. Agus na ndaltaí í sin á n-aithint acu ba chóir do scoileanna úsáid 
a bhaint as an trealamh measúnaithe bunscoile agus iarbhunscoile atá ar fáil ar líne ón 
NCCA (www.ncca.ie) agus a thagraítear in Ciorclán DES 15/2009.

Iarrfar ar scoileanna líon na ndaltaí ag leibhéil 0; A1 agus A2 a áireamh ar an trealamh 
measúnaithe bunscoile agus iarbhunscoile (féach Ciorclán DES 0015/2009). Ní mór 
gach doiciméadú maidir le riarachán tástála a choinneáil sa scoil chun críocha iniúchta/
cigireachta. 

Tabharfar aird chomh maith ar shuíomh na scoile i gcás bunscoileanna. 

Faoi réir cead a fháil ón bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO), d’fhéadfaí na sonraí arna soláthar 
ag scoileanna a fhíorú go neamhspleách trí thagairt do phróifíl shocheacnamaíocha na 
scoileanna, atá ar fáil anois ó dhaonáireamh bliantúil 2011, más cuí leis an DES amhlaidh 
a dhéanamh.

Cén fáth a mbaintear úsáid as comhthéacs sóisialta scoile mar ghné chun próifíl 
oideachais na scoile sin a bhunú?

Cuireann comhthéacs sóisialta scoile go mór le leibhéal na riachtanas foghlama atá ag 
daltaí sa scoil.

Inscne

Bailíonn agus foilsíonn an DES eolas maidir le líon na ndaltaí in oideachas lánaimseartha 
de réir cineáil institiúide, bliana, inscne agus aoise gach bliain, bunaithe ar thuairisceáin 
bhliantúla na scoile. Is fachtóir tábhachtach é inscne ó thaobh próifíl oideachais scoile a chin-
neadh chun críocha acmhainní breise a leithdháileadh chun tacú le daltaí a bhfuil riachtanais 
oideachais speisialta acu. 

Tá fianaise idirnáisiúnta shoiléir ann go dtarlaíonn éagothroime inscne maidir le minicíocht 
míchumas, rolluithe oideachais speisialta agus gnóthachtála acadúil (OECD, 2003, Mitchell, 
2010, Banks & McCoy, 2011). Ó na 1960-idí i leith, is ionann an cóimheas foriomlán idir fir agus 
mná agus 2:1 go 3:1. Léiríonn léirmheasanna ar litríocht ó na Stáit Aontaithe gur buachaillí is 
mo atá i ngach catagóir míchumais ach amháin bodhaire/daille. 

Leagann staidéir a rinneadh i gcodanna éagsúla den Eoraip béim ar an ró-ionadaíocht ar 
bhuachaillí i measc iad siúd a aithníodh go bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu. Mar 
shampla, tugann Kivirauma et al (2006) chun suntais i gcathair amháin san Fhionlainn gur 
buachaillí iad triúr as gach ceathrar dalta in oideachas speisialta atá bunaithe sa seomra 
ranga. 

Tá iniúchadh déanta ag anailís ón Albain ar na naisc atá ann idir inscne agus cineálacha 
áirithe deacrachta. Ta buachaillí níos líonmhaire ná cailíní i ngach cineál deacrachta, ach tá 
an neamhréiteach is suntasaí le feiceáil i gcatagóirí neamh-normatacha ar nós deacrachtaí 
sóisialta, mothúchánacha agus iompraíochta, áit a bhfuil gaolmhaireachtaí láidre ann le 
díothacht shóisialta (NESSE, 2012).

Léirigh sonraí ón staidéar Growing up in Ireland gur thuairisc múinteoirí go raibh riachtanais 
oideachais speisialta ag 17 faoin gcéad de bhuachaillí i gcomparáid le 11 faoin gcéad de chailíní. 
Bhain an difreálach sin den chuid is mó le leibhéil níos airde neamhord mothúchánach agus 

http://www.ncca.ie
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iompraíochta i measc buachaillí (Banks J & McCoy, S, 2011). Tá cuimsiú inscne sa phróifíl oide-
achais úsáideach chomh maith chun líon na mbuachaillí a diagnóisíodh le huathachas/ASD a 
léiriú agus measann Lárionad na Stáit Aontaithe um Ghalair a Rialú agus a Chosc go bhfuil siad 
beagnach cúig oiread níos coitianta i measc buachaillí (1 i 54) ná cailíní (1 i 252). 

Léiríonn réamhshonraí ón NCSE thar na scoilbhliana 2013-2014, gur leithdháileadh acmhainní 
breise múinteoireachta ar 25,572 buachaill agus ar 9,429 cailín maidir le míchumais íosmhin-
icíochta i mbunscoileanna agus iarbhunscoileanna príomhshrutha. Is ionann sin agus cóim-
heas 2.7:1 idir buachaillí agus cailíní.

Míbhuntáiste oideachais

Díorthaíonn moltaí an ghrúpa oibre míbhuntáiste oideachais i dtógáil phróifíl na scoile 
a chur san áireamh ón Acht Oideachais (1998, Alt 32(9)) a shainmhíníonn é mar’ … na 
baic ar an oideachas de dhroim míbhuntáiste shóisialta nó eacnamaíoch a choisceann 
daltaí ar thairbhe chuí a bhaint as an oideachas i scoileanna’. Is féidir leis na baic sin a 
bheith bainteach le cúrsaí airgeadais, teaghlaigh agus sláinte, baic shóisialta/phobail, 
baic chultúrtha agus thíreolaíocha nó meascán díobh sin. (DES, Plean Gnímh DEIS 2005).

Soiléiríonn staidéir taighde go n-aithnítear comhthéacs sóisialta mar phríomhfhachtóir 
cuiditheach maidir le gnóthachtáil oideachais. I roinnt de na tíortha a athbhreithníodh 
don tuarascáil seo m.sh. An Iorua, Sasana, Albain, An Ísiltír agus an Nua-Shéalainn, déan-
tar míbhuntáiste/táscairí míbhuntáiste socheacnamaíocha a ionchorprú i gcórais mhao-
inithe ghinearálta scoile d’fhonn díriú ar mhíbhuntáiste oideachais nó é a chúiteamh. Tá 
fianaise ann chomh maith go bhfuil gnóthachtáil oideachais daltaí i scoileanna le leibhéil 
chomhchruinnithe arda míbhuntáiste níos ísle ná gnóthachtáil oideachais daltaí i scoile-
anna le leibhéil níos lú. 

Léiríonn staidéir go bhfuil stádas socheacnamaíoch na ndaltaí ceangailte le minicíocht 
cineálacha áirithe riachtanas oideachais speisialta. Léiríonn anailís ar aithint na riachtanas 
tacaíochta breise in Albain (Riddell et al, 2010) go bhfuil i bhfad níos mó seans ann go 
n-aithneofar riachtanais tacaíochta bhreise i leith leanaí a bhfuil cónaí orthu i gceantair 
atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta ná leanaí a bhfuil cónaí orthu i gceantair níos saibhre. 
Cé nach bhfuil ach seans an-bheag ann go n-aithneofar deacrachtaí normatacha ar nós 
lagú éisteachta nó luaile i gceantair dhíothachta, tá seans ceithre oiread níos airde ann 
go n-aithneofar deacrachtaí neamh-normatacha, go háirithe deacrachtaí sóisialta, moth-
úchánacha agus iompraíochta, sna ceantair is díothaí i gcomparáid leis na ceantair is lú 
díothachta. 

Ag tarraingt ar shonraí ó Growing Up in Ireland, rinne an ESRI anailís ar an éagsúlacht a 
bhíonn ag forleithne riachtanas oideachais speisialta ar fud aicme shóisialta agus grúpaí 
ioncaim. Fuair siad amach go raibh céatadán na ndaltaí a thuairisc múinteoirí riachta-
nais oideachais speisialta a bheith acu i bhfad níos airde i measc na ndaltaí a thagann 
as ‘teaghlaigh neamhghníomhach go heacnamaíoch’ (25 faoin gcéad) nó grúpaí ‘neam-
hoilte/oilte i bpáirt’ (18 faoin gcéad) i gcomparáid leis an ngrúpa ‘gairmiúil’ (7 faoin 
gcéad). Bhí gaolmhaireacht den chineál céanna ann maidir le daltaí a thagann as an 
gcúigil ioncaim is ísle (22 faoin gcéad) i gcomparáid leis an gcúigil mheánioncaim (12 
faoin gcéad) agus an gcúigil ioncaim is airde (9 faoin gcéad) (ESRI, le teacht). 
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Ar bhonn taighde atá ar fáil, tá úsáid chomhthéacs sóisialta na scoile bailí chun próifíl 
oideachais na scoile a fhorbairt toisc stádas socheacnamaíoch na ndaltaí a bheith nasctha 
le minicíocht chineálacha áirithe riachtanas oideachais speisialta. Mhaígh tuarascáil ón 
Ríocht Aontaithe le déanaí go mbíonn 80 faoin gcéad den difríocht i dtorthaí GCSE idir 
leanaí saibhre agus bochta cinnte cheana féin faoi aois a seacht (Save the Children Fund, 
2013). 

Cé gur dóigh go léireofar roinnt réimsí riachtanas oideachais speisialta i scóir tástála ísle, 
d’fhéadfadh neamhoird iompraíochta agus mhothúchánacha a bheith ag dul do roinnt 
daltaí a bhfuil leibhéil réasúnta ard gnóthachtála oideachais acu. 

Ní mór a aithint go bhféadfadh éifeacht ‘comhthéacs sóisialta’ a bheith i gceist chomh 
maith. Tugann sé sin le fios go bhfuil seans níos mó ann go bhfuil acmhainní breise ag 
teastáil ó scoileanna a bhfuil tiúchan mhór daltaí a thagann ó cheantair atá faoi mhíb-
huntáiste oideachais iontu chun leibhéil gnóthachtála na ndaltaí go léir sa scoil a ardú. 
(Sofroniou, N., et al, 2004).

Leanfaí le polasaí sean-bhunaithe idirdhealú dearfach an Rialtais i leith scoileanna a 
fhreastalaíonn ar cheantair atá faoi mhíbhuntáiste trí mhíbhuntáiste oideachais a chuim-
siú mar tháscaire. Ba chóir a thabhairt ar aird go bhfuil acmhainní breise múinteoireachta 
ag scoileanna DEIS cheana féin ar bhonn a stádas mhíbhuntáiste.

Foinsí eolais 

Tá an t-eolas a theastaíonn ó iarbhunscoileanna (tarscaoileadh na dtáillí scrúduithe agus 
rátaí coinneála na Sraithe Sóisearaí) ar fáil go lárnach cheana féin. Soláthraíonn meas-
cán den eolas maidir le rátaí coinneála na Sraithe Sóisearaí agus tarscaoileadh na dtáillí 
scrúduithe táscaire tábhachtach agus ábhartha maidir le míbhuntáiste oideachais mar go 
n-aithníonn sé na ndaltaí í sin nár fhan sa scoil chun an tSraith Shóisearach a chríochnú agus 
iad siúd a shuí scrúdú an Teastais Shóisearaigh ach a bhain úsáid as tarscaoileadh táille. 

D’fhéadfaí a áitiú go bhféadfadh nascadh acmhainní breise múinteoireachta le rátaí coin-
neála na sraithe sóisearaí níos lú dreasachta a thabhairt do scoileanna a rátaí coinneála 
a fheabhsú agus/nó torthaí a thuairisciú go míchruinn faoi na critéir sin. Ní mór áitiú den 
chineál sin a chothromú i gcoinne ionracas agus proifisiúntacht na scoileanna agus i gcoinne 
na dreasachta dearfaí atá ann do scoileanna a rátaí coinneála a fheabhsú trí iad sin a thuair-
isciú leis an Roinn Oideachais agus Scileanna. 

Ba chóir sonraí maidir le stádas socheacnamaíoch a bhailiú ar na bealaí seo a leanas:

• D’fhéadfaí bunachar sonraí daltaí bunscoile a úsáid, nuair is ann dó, dá mbeadh 
sonraí socheacnamaíocha na ndaltaí istigh ann. Mar shampla, d’fhéadfaí iarraidh 
ar thuismitheoirí ceistiúchán gairid a chomhlánú ina gcuirfí ceisteanna orthu faoi 
phríomhathróga socheacnamaíocha, nuair a chuirfí leanaí ar rolla na scoile. Ní dóigh 
go mbeadh an t-eolas sin ar fáil ar a leithéid de bhunachar sonraí go luath amach 
anseo áfach. 

• D’fhéadfaí staitisticí ceantar-bhunaithe (m.sh. Innéacs Haase8) a úsáid chun próifíl 
de na ceantair ina bhfuil na scoileanna lonnaithe a chruthú. Ní fhéadfaí brath ar sin 
áfach chun cur síos a dhéanamh ar rollú na scoile mar go minic nach mbíonn cónaí 

8 http://trutzhaase.eu/deprivation-index/the-2011-pobal-hp-deprivation-index-for-small-areas/

http://trutzhaase.eu/deprivation-index/the-2011-pobal-hp-deprivation-index-for-small-areas/
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ar dhaltaí i gceantar na scoile, le roinnt daltaí ag taisteal achar mór ón baile. Mar sin, 
bheadh seoltaí na ndaltaí go léir ag teastáil don bheart seo agus bheadh go leor ama 
i gceist. 

• D’fhéadfaí sonraí daonáireamh a úsáid chun próifíl a dhéanamh ar na scoileanna mar 
go n-iarrtar eolas anois ar scoileanna a bhfuil aon leanbh sa teaghlach ag freastal 
uirthi. Tá na sonraí sin á scrúdú leis an mbeart sin san áireamh. 

• D’fhéadfaí suirbhé scoile a dhéanamh ina n-iarrtar ar phríomhoidí líon na ndal-
taí ó theaghlaigh faoi mhíbhuntáiste eacnamaíoch a chur in iúl ar bhonn stádais 
eacnamaíoch.

D’fhéadfaí cúiseanna imní eascairt mar gheall ar iontaofacht sonraí féin-thuairiscithe ó 
phríomhoidí mar bhonn do leithdháileadh acmhainní. In ainneoin na dteorainneacha 
áfach, d’oibrigh an cur chuige seo ar ócáidí eile sa tír seo. Chomh maith leis sin níl aon 
rogha eile ar fáil go héasca i láthair na huaire. Ó tharla go bhfuil rangú scoileanna in ord 
coibhneasta ó thaobh míbhuntáiste de i gceist leis an mbeart, ní gá go mbeadh na sonraí 
go hiomlán beacht. 

Go dtí go mbeidh foinse eolais níos oibiachtúla ar fáil, tá an grúpa oibre muiníneach go 
dtáirgfidh féin-thuairisciú ó phríomhoidí bunscoileanna sonraí stóinseacha maidir le 
comhthéacs scoile. Tá an mhuinín sin á tacú ag taithí an Ionaid Taighde Oideachais (ERC) 
roimhe seo agus sé sin gur chur féin-thuairisciú ó phríomhoidí ord céime scoileanna cruinn 
ar fáil, de réir mhíbhuntáiste oideachais, i ndáil le bunú DEIS agus le tionscnaimh roimhe 
sin (féach Aguisín 2 le haghaidh cuntas ar phróiseas agus torthaí DEIS).

Moladh 11

Molann an grúpa oibre gur chóir don DES smaoineamh ar bhearta a chur i bhfeidhm 
chun trédhearcacht a chur chun cinn agus sonraí comhthéacs sóisialta á thuairisciú 
ag scoileanna. D’fhéadfaí bearta a áireamh ina mbeadh ar scoileanna bunús an 
tuairisceáin a choimeád; seiceáil randamach a dhéanamh ar shonraí sa scoil chun 
gníomhú in aghaidh aon tuairisciú míchruinn; agus bailíochtú tuairisceáin na scoile i 
gcoinne sonraí socheacnamaíocha a bailíodh tríd an daonáireamh bliantúil.

Níl an grúpa oibre ag moladh go mbainfí úsáid as oird chéime DEIS atá ann cheana a 
tógadh in 2005 toisc go bhfuil an t-eolas sin as dáta anois agus go bhfuil athrú suntasach 
tagtha ar chúrsaí eacnamaíochta sa tréimhse idir an dá linn. Ar an gcúis sin, tá an grúpa 
oibre i bhfabhar beart bailithe sonraí d’fhonn eolas a chur ar fáil d’ord céime reatha le 
haghaidh scoileanna atá bunaithe ar chomhthéacs sóisialta. 

Bhí comhaontú ginearálta ann ar fud na ngrúpaí comhairliúcháin go bhfuil sé ríthábhach-
tach eolas maidir le comhthéacs sóisialta scoile a áireamh i mbunú phróifíl oideachais na 
scoile. 

Breithníonn an grúpa oibre go bhfuil an riosca a ghabhann le húsáid comhthéacs sóisialta 
íseal go measartha mar gheall go mbreathnaítear ar bhailiú sonraí féin-thuairiscithe ó 
scoileanna mar bheart eatramhach agus sin amháin. Breithníonn an grúpa oibre go lagh-
dófar leibhéal an riosca go mór sa todhchaí de réir mar a bhíonn fáil ar bhealaí eile níos 
oibiachtúla chun sonraí daonáirimh a bhailiú.
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Ualú gnéithe

Déanfar gach ceann de na trí ghné seo a ualú go difreálach, ionas gur féidir riachtanas 
coibhneasta idir scoileanna le haghaidh tacaíochta a chinneadh, agus a mheas i gcom-
hthéacs líon foriomlán na ndaltaí i ngach scoil.

Moladh 12

Maidir le hualú na ngnéithe chun próifíl oideachais na scoile a bhunú, molann an 
grúpa oibre go ndéanfaí ualú a shannadh san ord tosaíochta seo a leanas:

 – Go sannfaí an t-ualú is airde i ndáil le daltaí a bhfuil riachtanais chasta acu. 

 – Go sannfaí an dara hualú is airde i ndáil le tástálacha caighdeánaithe. 

 – Go sannfaí an tríú hualú is airde i ndáil le comhthéacs sóisialta na scoile 
(míbhuntáiste oideachais, inscne agus suíomh na bunscoile).

Cuirfidh ualú atá ceangailte le gnéithe éagsúla den phróifíl oideachais bunús réasúnach 
agus trédhearcach ar fáil maidir le leithdháileadh acmhainní breise múinteoireachta ar 
scoileanna, ag cur leithdháiltí foirne reatha san áireamh, agus seachnófar torthaí foirc-
neacha agus aimhrialta. 

Beidh gá le hualú beacht agus réasúnach i ndáil le luachanna uimhriúla a shannadh ar 
ghnéithe den mhúnla agus ní thabharfar sin chun críche go dtí go mbeidh na sonraí ábhar-
tha agus reatha go léir bailithe ó na scoileanna. 

D’fhéadfadh sé a bheith riachtanach socruithe idirthréimhseacha a chur i bhfeidhm le 
haghaidh scoileanna sa chás ina dtagann athruithe suntasacha ar na leithdháiltí atá ann 
cheana mar gheall ar an múnla leithdháilte nua.

Próiseas Achomhairc

D’fhéadfadh ócáidí a bheith ann nuair a bhreithníonn scoil go ndearnadh earráid agus 
a próifíl oideachais á thiomsú, mar shampla, níor taifeadadh torthaí tástálacha caigh-
deánaithe i gceart. Ba chóir gach iarracht a dhéanamh an t-eolas sin a shoiléiriú ag leib-
héal áitiúil. Sa chás ina eascraíonn deacrachtaí leis an bpróifíl oideachais, ba chóir do 
scoileanna, sa chéad ásc, an t-ábhar a phlé lena SENO áitiúil. 

D’fhéadfadh ócáidí a bheith ann nuair a theastaíonn ó thuismitheoirí go dtabharfadh an 
scoil leibhéal níos mó tacaíochta dá gcuid leanaí. Ba chóir go mbeadh próiseas i bhfei-
dhm ag scoileanna chun an t-eolas arna sholáthar a athbhreithniú lena chinntiú go bhfuil 
an leibhéal cuí tacaíochta á thabhairt don leanbh. Sa chás ina leanann tuismitheoirí ar 
aghaidh ag creidiúint go bhfuil tacaíocht bhreise ag teastáil óna leanbh, féadfaidh siad é 
sin a ardú i dtosach leis an bpríomhoide agus, más gá ag pointe níos déanaí, le cathao-
irleach an bhoird bhainistíochta. 

I líon beag cásanna d’fhéadfaí nach n-éireodh le hiarrachtaí réiteach áitiúil a fháil. I gcás 
na gcásanna fadhbacha sin, tá sé riachtanach go mbeadh próiseas achomhairc seachtrach 
i bhfeidhm.
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Moladh 13

Molann an grúpa oibre go gcuirfí próiseas achomharc neamhspleách i bhfeidhm inar 
féidir le scoil a phróifíl oideachais a achomharc agus/nó inar féidir le tuismitheoirí 
imscaradh acmhainní breise múinteoireachta ag scoileanna a achomharc.

D’fhéadfadh forais le haghaidh achomhairc a bheith ag scoileanna nuair a bhreithníonn 
siad go ndearnadh earráid agus an múnla leithdháilte acmhainní á chur i bhfeidhm ina 
scoil. Beidh forais le haghaidh achomhairc ag tuismitheoirí nuair a bhreithníonn siad 
go ndearnadh earráid agus polasaí na scoile á chur i bhfeidhm maidir le himscaradh 
acmhainní breise múinteoireachta. Ní bheidh easaontas leis an bpolasaí atá mar bhonn 
leis an múnla mar fhorais le haghaidh achomhairc. 

Déanfar na forais le haghaidh achomhairc agus na nósanna imeachta a bheidh le leanúint 
a chumadh agus a lua go cúramach, mar chuid den chéim fhorfheidhmithe.

B Comhchuid bunlíne: leithdháileadh chuig scoileanna maidir le cuimsiú 
agus cosc agus luath-idirghabháil

Is é an dara comhchuid den mhúnla nua atá molta ná leithdháileadh chuig gach scoil 
maidir le cuimsiú agus cosc agus idirghabháil luath.

Moladh 14

Molann an grúpa oibre go mbeadh leithdháileadh bunlíne acmhainní múinteoi-
reachta chuig gach scoil príomhshrutha céimnithe i gcomhréir leis an líon rollaithe 
foriomlán, mar chuid lárnach den mhúnla nua.

Cinnteoidh an leithdháileadh bunlíne sin go mbeidh leithdháileadh íosta acmhainní 
múinteoireachta ag gach scoil beag beann ar an ngá le hacmhainní arna léiriú ag na 
gnéithe eile a mbaintear úsáid astu chun próifíl oideachais na scoile a bhunú. Cuirfidh 
an leithdháileadh bunlíne ar chumas na scoileanna córais agus tacaíochtaí scoile uile a 
bheith i bhfeidhm acu ar shlí thráthúil le haghaidh daltaí a bhfuil riachtanais oideachais 
speisialta acu. 

Ní mór go mbeadh gach scoil uilechuimsitheach agus ábalta daltaí a bhfuil riachtanais 
bhreise acu a rollú agus tacú leo. Cinnteoidh leithdháileadh bunlíne acmhainní múinteoi-
reachta chuig gach bunscoil agus iar-bhunscoil go mbeidh gach scoil ábalta na nithe seo a 
leanas a dhéanamh:

• Fáilte a chur roimh gach dalta agus iad a chuimsiú, beag beann ar a gcuid riachtanas 
oideachais speisialta. 

• Cláir saibhrithe litearthachta agus uimhriúla a chur ar fáil do dhaltaí, go háirithe 
daltaí sna naíonáin shóisearacha agus shinsearacha sa bhunscoil agus daltaí sa 
chéad bhliain in iarbhunscoileanna d’fhonn teacht chun cinn gnóthachtála ísle agus 
deacrachtaí foghlama a chosc agus a laghdú. 
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• Cláir luath-idirghabháil a chur i bhfeidhm le haghaidh daltaí, go háirithe daltaí 
sna naíonáin agus i rang a haon sa bhunscoil agus daltaí sa tSraith Shóisearach in 
iarbhunscoileanna.

Cuirfidh leithdháileadh acmhainní múinteoireachta maidir le cuimsiú, cosc ar dhea-
crachtaí foghlama agus luath-idirghabháil ar chumas scoileanna céad treoirphrionsabal 
an ghrúpa oibre a chur i bhfeidhm, is é sin go bhfuil fáilte roimh gach dalta agus go bhfuil 
sé de chumas ag gach dalta, beag beann ar riachtanais oideachais speisialta, rollú ina 
scoil áitiúil. Cuirfidh sé sin ar chumas scoileanna a léiriú go bhfáiltíonn siad roimh daltaí a 
bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu trína bpolasaithe iontrála agus trí dhoicimé-
adú eile a bhaineann leis an scoil. 

Tá dualgas ar phríomhoidí, mar cheannairí foghlama, cur chuige scoile uile a fhorbairt 
bunaithe ar thiomantas daingean daltaí le riachtanais oideachais speisialta a chuim-
siú. Is é an múinteoir ranga/ábhair amháin atá freagrach go príomha as dul chun cinn 
na ndaltaí go léir ina rang (DES, 2000:42, 2007a:71) agus as pleananna ceachta a idird-
healú chun a chur ar chumas gach dalta rochtain a fháil ar an gcuraclam. Comhlánaíonn 
múinteoirí tacaíochtaí foghlama nó múinteoirí acmhainní obair an mhúinteora ranga i 
dtaobh tacaíocht bhreise múinteoireachta a chur ar fáil do dhaltaí a bhfuil riachtanais 
oideachais speisialta acu. Ní gá i gcónaí go mbeadh rochtain ag daltaí a bhfuil riachtanais 
oideachais speisialta acu rochtain a bheith acu ar mhúinteoir tacaíochta breise. Tacóidh 
an leithdháileadh bunlíne obair an mhúinteora scoile agus ranga daltaí a bhfuil riachtan-
ais oideachais speisialta acu a chuimsiú. Ceadóidh sé chomh maith roinnt ama chun obair 
chomhordaithe riachtanach a bhaineann le hoideachas speisialta a dhéanamh, nuair is 
gá sin. 

Ní féidir leis an leithdháileadh bunlíne faoin múnla nua a chur i gcomparáid leis an leith-
dháileadh tacaíochta foghlama a fuarthas faoin seanchóras. Is múnla iomlán nua agus 
difriúil í seo agus ní athbhreithniú ar an seanmhúnla. D’fhonn forléargas iomlán a fháil 
ar a leithdháileadh breise múinteoireachta faoin múnla nua, ní mór do scoileanna a 
leithdháileadh bunlíne a bhreithniú taobh leis an leithdháileadh a fhaigheann siad faoin 
gcomhchuid phróifíl oideachais. 

Faoi réir tástála agus bailíochta déanfar an leithdháileadh bunlíne, sa chéad ásc, a chin-
neadh sa tslí seo a leanas: 

Faigheann bunscoileanna a bhfuil níos lú ná 50 dalta iontu 0.2 post breise múinteoi-
reachta (598 scoil); faigheann scoileanna a bhfuil 50-99 dalta iontu 0.3 post (783 scoil); 
faigheann scoileanna a bhfuil 100-199 dalta iontu 0.4 post (805 scoil) agus faigheann 
scoileanna a bhfuil níos mó ná 200 dalta iontu 0.5 post (966 scoil). Is ionann sin agus 
thart ar 1160 post múinteoireachta. 

Faigheann iarbhunscoileanna a bhfuil níos lú ná 300 dalta iontu 0.3 post breise múinteoi-
reachta (176 scoil); faigheann scoileanna a bhfuil níos lú ná 800 dalta iontu 0.4 post (460 
scoil) agus faigheann scoileanna a bhfuil 800 nó níos mó dalta iontu 0.5 post (85 scoil). Is 
ionann sin agus thart ar 280 post.

Is ionann líon foriomlán na bpost idir bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna agus thart 
ar 1440 post (thart ar 15% de na poist atá ar fáil). Níl sna figiúirí sin ach meastacháin toisc 
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nach féidir an leithdháileadh bunlíne a thabhairt chun críche go dtí go mbeidh na sonraí 
reatha bailithe ó scoileanna. 

D’fhéadfaí na heatraimh thuas a laghdú tuilleadh chun an fhoirmle a thabhairt níos gaire 
do scála aistritheach ionas nach mbeidh na ‘haillte’ idir na bannaí chomh géar le mar 
shampla, faoin bhfoirmle thuas, ina bhfaigheann bunscoileanna a bhfuil 101 agus 199 
dalta iontu 0.4 post. D’fhéadfaí an difríocht sin a choigeartú trí na heatraimh a laghdú. Ba 
chóir an leithdháileadh bunlíne a ríomh ar bhealach inar féidir ciall a bhaint as agus ina 
mbeidh sé inoibrithe do scoileanna.

Cén fáth ar chóir comhchuid bunlíne a chur ar fáil do gach scoil phríomhshrutha?

Tá an chomhchuid bunlíne beartaithe chun a áirithiú go bhfuil leibhéal bunlíne tacaíochtaí 
breise múinteoireachta ag gach scoil ionas go mbeidh gach scoil uilechuimsitheach agus 
in ann daltaí a bhfuil riachtanais bhreise acu a rollú agus tacú leo. Tá sé sin ag teacht leis an 
gcéad treoirphrionsabal den mhúnla a deir go bhfuil gach dalta, beag beann ar riachtanas 
oideachais speisialta, in ann rollú ina scoileanna áitiúla agus go mbeidh fáilte rompu. 

Tacaíonn torthaí taighde go leanúnach leis an tábhacht a bhaineann le sainaithint agus 
luath-idirghabháil i leith daltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu. Tacóidh an 
chomhchuid bunlíne le scoileanna polasaithe agus cleachtais scoile uile a chur i bhfeidhm 
maidir le teacht chun cinn gnóthachtála ísle agus deacrachtaí foghlama a chosc agus a 
íoslaghdú. Cuirfidh sí ar chumas na scoileanna cláir luath-idirghabhála a chur i bhfeidhm 
do dhaltaí a bhfuil deacrachtaí foghlama acu. 

Tá sé beartaithe go ndíreoidh scoileanna na cláir luath-idirghabhála go háirithe ar dhaltaí 
sna blianta luatha sa bhunscoil agus ar daltaí sa tSraith Shóisearach sna hiarbhunscoile-
anna. Ba chóir go gcabhródh an chomhchuid bunlíne go háirithe le scoileanna tacaíocht a 
thabhairt do dhaltaí agus iad ag aistriú ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil.

Leithdháiltí scoile a athbhreithniú

Moladh 15

Molann an grúpa oibre go bhfágfaí tacaíochtaí breise múinteoireacht i bhfeidhm ar 
feadh tréimhse dhá bhliain ar dtús. De réir mar a éiríonn an múnla nua leabaithe sa 
chóras, is féidir é sin a leathnú go dtí trí bliana. Déanfar forbairt ar bhunscoileanna a 
athbhreithniú gach bliain, mar a shainmhínítear i bpríomh-Chiorclán 13 / 2013 DES.

Le linn na tréimhse ama socraithe sin, beifear ag súil do ndéanfaidh gach scoil freastal 
ar riachtanais oideachais speisialta a cuid daltaí as an leithdháileadh foriomlán. 
Imscarfaidh scoileanna na hacmhainní sin lena chinntiú go bhfaighidh na ndaltaí í leis na 
leibhéil is airde riachtanais na leibhéil tacaíochta is mó (féach Cuid 4). Beidh riachtanais 
foghlama na ndaltaí á gcinneadh agus monatóireacht á déanamh orthu faoi réir ag sonraí 
measúnaithe scoil-bhunaithe éifeachtacha i gcomhréir le próiseas tacaíochta contanaim 
NEPS. Is próiseas trí chéim é seo (contanam measúnaithe agus tacaíochta) ar féidir le 
scoileanna agus múinteoirí a úsáid chun riachtanais oideachais speisialta a aithint agus a 
mheas agus chun idirghabhálacha a phleanáil (DES, 2007b, 2010).
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Eascróidh imthosca neamhphleanáilte agus eisceachtúla, a bhaineann le riachtanais 
oideachais speisialta, i roinnt scoileanna le linn na tréimhsí ama ina bhfuil a leithdháiltí 
socraithe. Ar cheann d’fheidhmeanna na Seirbhíse Tacaíochta Cuimsithe (féach faoi Céim 
2 den togra seo) is ea tacaíocht a thabhairt do scoileanna nuair a eascraíonn imthosca 
eisceachtúla neamhphleanáilte den chineál sin nach bhfuil san áireamh i bpróifíl oidea-
chais na scoile.

Ualach riaracháin ar scoileanna a laghdú

Tabharfaidh an múnla nua atá molta roinnt faoisimh do scoileanna toisc:

• Nach mbeidh ar scoileanna iarratais aonair a chur isteach chun tacaíocht mhúinteoi-
reachta bhreise a fháil maidir le míchumais ardmhinicíochta nó íosmhinicíochta. 

• Go mbeidh ar scoileanna eolas a chur isteach gach dara nó tríú bliain, seachas gach 
bliain. 

• Nach n-iarrfar ar scoileanna eolas arna thuairisciú chuig DES cheana féin a chur 
isteach.

Moladh 16

Molann an grúpa oibre go bhforbrófaí córas sonraí ar líne lárnach chun cabhrú le 
scoileanna an t-eolas a bhfuil gá leis a bhailiú agus a chur isteach ar ócáid amháin 
agus sin amháin.

Tá sé tábhachtach a shoiléiriú go ndéanfar na scéimeanna teagaisc tacaíochta agus 
acmhainne foghlama a nascadh in aon scéim amháin chun acmhainní teagaisc breise a 
leithdháileadh ar scoileanna faoin múnla nua.

Moladh 17

Molann an grúpa oibre nach mbeidh idirdhealú ann a thuilleadh idir múinteoirí 
tacaíochta foghlama agus múinteoirí acmhainne agus go dtabharfar múinteoirí 
tacaíochta orthu as seo amach. Ní bheidh an t-idirdhealú a dhéantar faoi láthair 
idir riachtanais oideachais speisialta ardmhinicíochta agus íosmhinicíochta ann a 
thuilleadh.

Moladh 18

Ag teacht leis an múnla nua agus le comhairle beartais NCSE roimhe seo (NCSE, 
2013), molann an grúpa oibre gur chóir d’aon mhúinteoir ar a shanntar ról tacaíochta 
i scoil a bheith oilte agus ábalta gach dalta a bhfuil riachtanais oideachas speisialta 
aige nó aici a mheasúnú agus a mhúineadh agus a bheidh in ann comhairle agus 
cabhair a thabhairt do mhúinteoirí eile idirghabhálacha ar leith a cheapadh agus a 
chur i bhfeidhm.
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Céim 2: Imscaradh/úsáid acmhainní breise múinteoireachta ag 
scoileanna

Is í an dara céim maidir le hacmhainní breise múinteoireachta a sheachadadh do dhaltaí 
a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu ná imscaradh/úsáid na n-acmhainní breise 
múinteoireachta ag scoileanna.

Moladh 19

Molann an grúpa oibre go mbeidh imscaradh/úsáid acmhainní breise múinteoi-
reachta ag scoileanna á dtacú ag:

• Síceolaithe NEPS ag úsáid creat réiteach fadhbanna chun tacú le scoileanna ndal-
taí í a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu a aithint ar fud an chontanaim. 
Tacóidh siad chomh maith le scoileanna chun idirghabhálacha fianaise-bhunaithe 
a chumadh atá inoibrithe laistigh de chomhthéacs na scoile agus an ranga ar leith. 

• Córas chun comhairle a chur ar scoileanna ar conas spriocanna cuí a fhorbairt do 
dhaltaí le tacaíocht bhreise agus chun torthaí a thaifeadadh agus a thuairisciú 
(féach Cuid 3). 

• Treoirlínte do scoileanna (Féach Cuid 4): Is é cuspóir na dtreoirlínte (atá le forbairt) 
ná tacaíocht a thabhairt do scoileanna na ndaltaí í sin a bhfuil tacaíocht bhreise ag 
teastáil uathu a aithint agus a bpoist breise múinteoireachta a úsáid agus a leith-
dháileadh ar an tslí is fearr. Tá na príomhphointí nach mór aghaidh a thabhairt 
orthu sna treoirlínte seo leagtha amach i gCuid 4 den tuarascáil seo.

• Seirbhís Tacaíochta Cuimsithe an NCSE (féach thíos) a chuirfidh seirbhís chomh-
sheasmhach amháin chun feabhas a chur ar chumas na scoileanna freastal ar 
riachtanais na ndaltaí sin a bhfuil riachtanais bhreise foghlama acu agus a chinntiú 
go bhfuil na ndaltaí í sin á gcuimsiú i ngnáthshaol an tseomra ranga agus na scoile 
chomh fada agus is féidir.

Seirbhís Tacaíochta Cuimsithe (ISS)

Soláthraíonn roinnt cuideachtaí agus eagraíochtaí éagsúla na tacaíochtaí comhairlea-
cha agus idirghabhála atá ar fáil do scoileanna. Leag an NCSE béim roimhe seo ar an 
riachtanas atá ann comhtháthú a chinntiú ar fud soláthar seirbhíse (NCSE, 2013). D’fhonn 
ilroinnt a sheachaint molann an grúpa oibre go ndéanfaí na seirbhísí tacaíochta atá ann 
cheana do dhaltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu a nascadh le chéile i seirb-
hís tacaíochta aontaithe amháin le haghaidh scoileanna. 

Beidh gá le leibhéal athraithe i scoileanna nuair a thabharfar isteach múnla nua do leith-
dháileadh tacaíochtaí múinteoireachta. Ceanglófar ar scoileanna tacaíochtaí breise 
múinteoireachta a imscaradh agus a úsáid, ag teacht le riachtanais foghlama measta na 
ndaltaí, agus gan an rangú diagnóiseach stairiúil mar bhunús. Tá forbairt agus tacaíocht 
ghairmiúil leanúnach ag teastáil chun cabhrú le scoileanna i bhforbairt na n-inniúlachtaí 
gairmiúla is gá chun an t-athrú sin a bhainistiú.
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Moladh 20

Molann an grúpa oibre go mbunófaí Seirbhís Tacaíochta Náisiúnta Cuimsithe le 
haghaidh scoileanna, faoi bhainistíocht an NCSE d’fhonn seirbhís chomhtháite a chur 
ar fáil do scoileanna.

Is é an NCSE an comhlacht a bhfuil freagrachtaí reachtúla ar leith aige maidir le dul chun cinn 
daltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu a mheasúnú, a phleanáil agus monatói-
reacht a dhéanamh orthu agus le heolas a scaipeadh ar thuismitheoirí agus institiúidí oide-
achais maidir le dea-chleachtas in oideachas na ndaltaí sin. Tá sé loighciúil mar sin gur chóir 
go mbeadh an tSeirbhís Tacaíochta Cuimsithe faoi bhainistíocht an NCSE. Cuirfidh forbairt 
seirbhíse den chineál sin an tiomantas atá sa Chlár don Rialtas chun cinn le gur féidir 
comhtháthú níos fearr seirbhísí a bhaineann le riachtanais speisialta a bhaint amach.

Ról na Seirbhíse Tacaíochta Cuimsithe

Díreoidh an tseirbhís seo ar chumas na scoileanna freastal ar riachtanais daltaí a bhfuil 
riachtanais oideachais speisialta acu a fheabhsú agus a chinntiú go gcuimseofar na ndal-
taí í sin i ngnáthshaol an tseomra ranga agus na scoile chomh fada agus is féidir.

Moladh 21

Molann an grúpa oibre go gcoimeádfaidh poist mhúinteoirí (ó chandam foriomlán na 
bpost múinteoireachta breise) ionas go mbeidh sé de chumas ag an tseirbhís seo tacú 
le scoileanna agus na tacaíochtaí atá ar fáil sa chóras cheana a chomhlánú.

Fágfaidh sé sin go mbeidh líon post ar fáil, trí struchtúr réigiúnach, chun tacú le scoileanna. 
Oibreoidh an ISS go dlúth le struchtúir oideachais agus sláinte eile ar leibhéal náisiúnta 
agus áitiúil.

Is é an ról a bheidh ag an ISS na nithe seo a leanas a sholáthar:

• Comhairle agus tacaíocht do scoileanna maidir le hoideachas agus cuimsiú daltaí a 
bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu, m.sh. pleanáil aonair a fhorbairt do dhal-
taí; teanga, litearthacht agus scileanna mótair a fhorbairt; agus mar sin de. 

• Tacaíocht inscoile do mhúinteoirí tacaíochta (múinteoirí tacaíochta foghlama agus 
múinteoirí acmhainne roimhe seo).

• Forbairt ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí maidir le hoideachas daltaí a bhfuil 
riachtanais oideachais speisialta acu. 

• Tacaíocht do scoileanna maidir le hiompar dúshlánach a bhainistiú. 

• Tacaíocht do dhaltaí aonair, nuair is gá agus is cuí. 

• Tacaíocht múinteoireachta for-rochtana maidir le scoileanna ina eascraíonn imthosca 
eisceachtúla gan choinne (m.sh. líon suntasach daltaí a bhfuil riachtanais chasta acu 
ag rollú le linn na scoilbhliana). 

• Cláir oideachais scoile uile fianaise-bhunaithe a chur chun cinn agus a mhaoiniú. 
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• Cumas il-disciplíneach an chórais oideachais a fheabhsú trí rochtain ar shaineolas a 
sholáthar i réimsí mar urlabhra agus teanga, bodhaire/deacrachtaí éisteachta, lagú 
amhairc agus teiripe shaothair.

A ról a chomhlíonadh

Comhlánóidh an ISS a ról trí:

• Inniúlacht ghairmiúil a thógáil i scoileanna.

• Tacú le scoileanna agus iad ag freagairt d’imthosca eisceachtúla.

Inniúlacht ghairmiúil a thógáil i scoileanna

Prionsabal treorach den mhúnla nua is ea go nglacann scoileanna cur chuige scoile uile 
maidir le hoideachas daltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu lena n-áirítear 
cláir luath-idirghabhála agus choisctheacha a chur i bhfeidhm agus tacaíochtaí múin-
teoireachta breise a imscaradh ag teacht le riachtanais foghlama measta na ndaltaí. Tá 
forbairt agus tacaíocht ghairmiúil riachtanach don obair seo.

Ba chóir tacú le scoileanna inniúlacht ghairmiúil a thógáil d’fhonn chur ar chumas múinte-
oirí an méid seo a leanas a dhéanamh:

• Daltaí a mheasúnú ag baint úsáide as múnla contanaim tacaíochta NEPS m.sh. frea-
gairt ar mhúnla idirghabhála a bhfuil próiseas leanúnach measúnaithe, idirghabhála 
agus athbhreithnithe i gceist léi. 

• Tástálacha caighdeánaithe a riar, a scóráil agus a léirmhíniú. 

• Measúnacht curaclam-bhunaithe a dhéanamh. 

• Riachtanais foghlama daltaí a aithint. 

• Cláir foghlama a phleanáil agus a chur i bhfeidhm, bunaithe ar na riachtanais 
measúnaithe sin agus ag baint úsáide as modhanna agus cláir múinteoireachta 
fianaise-bhunaithe.

• Páirt a ghlacadh i dteagasc foirne agus cineálacha eile múinteoireachta comh- 
oibritheacha. 

• Tacaíochtaí múinteoireachta breise a imscaradh agus a úsáid, ag teacht le riachtanais 
foghlama measta na ndaltaí, gan diagnóis ghairmiúil míchumais.

Ba chóir go mbeadh forbairt ghairmiúil leanúnach deartha go sonrach do phríomhoidí a 
mbeidh tacaíocht ag teastáil uathu an próiseas a bhainistiú. 

Ní mór go gcuimseodh sonraíocht ról an mhúinteora atá ag obair laistigh de riachtanais 
an ISS an méid seo a leanas:

• Cad é breisluach na seirbhíse seo maidir le daltaí a bhfuil riachtanais oideachais spei-
sialta acu?

• Cad é breisluach na seirbhíse seo maidir le scoileanna?

• Cén chaoi a mbaineann an tseirbhís seo leis an méid atá SENOanna agus síceolaithe 
NEPS ag déanamh cheana féin?

• An gceadaíonn an tseirbhís seo cur chuige níos réigiúnaí? 
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• Cén chaoi ar chóir an tseirbhís a nascadh le struchtúir tacaíochta eile atá ann cheana?

Sula ndéanann scoileanna teagmháil leis an tSeirbhís Tacaíochta Cuimsithe, ba chóir 
dóibh i dtosach, mar riail ghinearálta, iarracht a bheith déanta acu an deacracht a réiteach 
iad féin laistigh dá gcuid acmhainní atá ann cheana, trí úsáid a bhaint as an gcur chuige 
réitithe fadhbanna arna mholadh ag NEPS ina phróiseas contanaim tacaíochta. Más rud 
é go n-aithníonn scoileanna, tríd an phróisis seo, bearna ina gcuid eolas nó saineolas 
nó gá le tacaíocht bhreise, ba chóir dóibh ansin teagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís 
tacaíochta. 

Socrófar cruinniú ansin idir an scoil, tuismitheoirí, daltaí (nuair is cuí), NEPS, ISS agus NCSE 
chun an méid atá curtha i bhfeidhm ag an scoil go dtí seo trí chontanam tacaíochta NEPS 
a iniúchadh agus chun tuilleadh pleananna a dhéanamh a thógann ar an bpróiseas sin.

Ag freagairt d’imthosca eisceachtúla

D’fhéadfadh cásanna neamhphleanáilte agus eisceachtúla teacht chun cinn idir na 
tréimhsí nuair a bhíonn próifíl á déanamh ar an scoil, cosúil le daltaí a bhfuil riachtanais 
chasta acu ag dul isteach i scoil ag pointe i rith na bliana. Ní mór déileáil go tuisceanach le 
himthosca mar sin ar bhonn aonair. Ní luíonn an réiteach láithreach i soláthar acmhainní 
breise i gcónaí áfach, go háirithe nuair atá tacaíochtaí breise múinteoireachta leithdháilte 
ar scoileanna cheana féin.

Moladh 22

Molann an grúpa oibre go mbainfí úsáid as an tSeirbhís Tacaíochta Cuimsithe chun 
cúnamh láithreach a chur ar fáil do scoileanna in imthosca neamhphleanáilte agus 
eisceachtúla, nuair a léirítear sin agus de réir mar a eascraíonn riachtanais laistigh 
den scoil.

D’fhéadfadh tacaíocht bhreise den chineál sin a bheith i bhfoirm tacaíochta, comhair-
liúchán agus treorach for-rochtana d’fhoireann scoile maidir le cur chuigí múinteoireachta 
ar leith a chur i bhfeidhm, modheolaíochtaí múinteoireachta cuimsitheacha a chur 
chun cinn agus straitéisí measúnachta agus pleanála éifeachtacha a fhorbairt. Is féidir 
comhairle den chineál sin a choimeád ar feadh tréimhse socraithe, nó a bheith leanúnach, 
trí shraith cúirteanna rialta. 

Beidh deis ag scoileanna iarratas a dhéanamh leis an tSeirbhís Tacaíochta Cuimsithe le 
haghaidh tacaíochta breise den sórt sin, chun freastal ar riachtanais na ndaltaí le hiom-
par dúshlánach, atá ag fáil tacaíochta ag leibhéal School Support Plus ar Chontanam 
Tacaíochta NEPS.

Torthaí do dhaltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu

Torthaí ag leibhéal scoile a thaifeadadh

I gcomhairle beartais le déanaí maidir le tacaíocht a thabhairt do dhaltaí a bhfuil riachtan-
ais oideachais speisialta acu i scoileanna (NCSE, 2013) dúirt an NCSE gur chóir go mbeadh 
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córas cuí i bhfeidhm chun torthaí na ndaltaí a rianú ag teacht le cuspóirí agus spriocanna 
arna socrú trí phróisis plean foghlama agus úsáid éifeachtach acmhainní breise.

Choimisiúnaigh an NCSE forléargas ar conas a dhéantar rannpháirtíocht, dul chun cinn 
agus torthaí oideachais (foirmiúla agus neamhfhoirmiúla) a rianú agus a thomhas go 
hidirnáisiúnta agus in Éirinn (Douglas et al, 2012). D’aithin an tuarascáil taighde sin raon 
beart toraidh éagsúla chun measúnú a dhéanamh ar conas a bhfuil daltaí ag dul chun 
cinn sa scoil. Tháinig an tuarascáil ar an gconclúid gur féidir torthaí oideachais do dhaltaí a 
ghrúpáil ar bhealach úsáideach mar seo a leanas:

• Torthaí acadúla a bhaineann le gnóthachtáil (mar shampla litearthacht, uimhearth-
acht, torthaí scrúdaithe). 

• Torthaí a bhaineann le tinreamh (mar shampla tinreamh scoile, an scoil a fhágáil go 
luath). 

• Torthaí a bhaineann le háthas (mar shampla muinín, féinmheas, táscairí cáilíochta 
beatha). 

• Torthaí a bhaineann le neamhspleáchas (mar shampla scileanna sóisialaithe, scile-
anna neamhspleáchais).

 (Douglas et al, 2012)

Molann an grúpa oibre an méid seo a leanas:

• ‘Go bhféadfaí torthaí a bhaineann le háthas agus neamhspleáchas’ a áireamh ar 
bhealach úsáideach faoi thorthaí cáilíochta beatha. 

• Gur chóir ‘Torthaí deiridh scoile’ a thomhas chomh maith.

Ba chóir do scoileanna a mheas conas a bhféadfaí eolas maidir le gach beart a ghabháil 
mar chuid dá gcóras coinneála taifead. Déantar dul chun cinn a thomhas trí na hathruithe 
sna bearta sin a bhreathnú le himeacht ama in aghaidh na faisnéise bunlíne.

Moladh 23

Molann an grúpa oibre go n-éileofaí ar scoileanna eolas bunlíne, spriocanna a leagtar 
síos agus dul chun cinn dhéantar do dhaltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta 
acu a thaifeadadh. Ba chóir leibhéal na mionsonraí a ndéantar taifead orthu a ghrádú 
i gcomhréir le leibhéal riachtanas foghlama an dalta agus le déine na tacaíochta a 
theastaíonn.
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Tábla 2: Cén t-eolas a d’fhéadfadh scoileanna a thaifeadadh mar bheart i leith gach 
toraidh?

Toradh Beart féideartha

Gnóthachtáil Scileanna cumarsáide agus teanga 

Scóir litearthachta agus uimhearthachta 

Tástálacha múinteora ar an ‘gcroíchuraclaim’ 

Tástálacha cumas cognaíoch 

Scileanna luaile

Tinreamh Líon laethanta i láthair 

Líon laethanta as láthair 

Díbirt ón scoil 

Rátaí coinneála

Neamhspleáchas Scileanna maireachtála neamhspleách (trí pleananna cúraim)

Forbairt shóisialta 

Soghluaisteacht 

Úsáid teicneolaíochtaí cúnta

Gaolmhar le háthas Féin-mheas 

Caidrimh dhearfacha le daoine eile a fhorbairt

Dearcadh i leith na scoile

Dearcadh i leith na foghlama 

Rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí seach-churaclaim 

Torthaí sna scrúduithe Stáit

Torthaí ag deireadh na 
scoile

Aistriú chuig breisoideachas nó ardoideachas 

Aistriú chuig fostaíocht

Aistriú chuig gairmoideachas agus cláir oiliúna 

Aistriú chuig seirbhísí sláinte do dhaoine fásta

Eolas toraidh atá bailithe cheana féin maidir le daltaí a bhfuil riachtanais 
oideachais speisialta acu

Tá go leor den t-eolas bailithe cheana féin i scoileanna mar chuid dá ngnáthchóras coin-
neála taifead. Áirítear ar an eolas sin:

• Cártaí tuairisce scoile na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA): 
breithiúnais na múinteoirí ar dhul chun cinn agus gnóthachtáil an linbh i ndáil le:

 – Achair nó ábhair an churaclaim 

 – Forbairt phearsanta agus shóisialta 

 – An leanbh mar fhoghlaimeoir

• Foirm aistrithe molta an NCCA maidir le riachtanais oideachais speisialta (2014)

 – Measúnuithe scoilbhunaithe 

 – Measúnuithe gairmiúla 

 – Riachtanais foghlama aitheanta 

 – Tacaíochtaí laistigh den scoil
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• Scóir tástála caighdeánaithe: 
scóir litearthachta agus uimhearthachta, tástálacha cumas cognaíoch

• Torthaí na scrúduithe Stáit

• Rátaí tinrimh, díbeartha agus coinneála

• Bearta áthais agus neamhspleáchais: 
Is dóichí go mbaileofar roinnt beart áthais agus neamhspleáchais mar chuid den 
phróiseas an phlean foghlama – trí phleananna oideachais agus cúraim aonair. 
Beidh gá le treoirlínte chun an t-eolas sin a chaighdeánú.

• Torthaí ag deireadh na scoile: 
Torthaí na scrúduithe stáit – ar fáil sa chóras cheana féin.

Cé nach mbailíonn scoileanna eolas maidir le torthaí ag deireadh na scoile de ghnáth, ba 
chóir an t-eolas sin a bhailiú sa todhchaí. Mar shampla dul ar aghaidh chuig fostaíocht, 
breisoideachas agus ardoideachas, seirbhísí sláinte etc. D’fheabhsódh sé sin bailiú sonraí 
ar thorthaí na ndaltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu.

Maoirseacht sheachtrach

Tá pleanáil déanta cheana féin ag scoileanna maidir le daltaí a bhfuil riachtanais oide-
achais speisialta acu a chuimsiú. I gcomhréir leis na treoirlínte atá foilsithe cheana féin 
(DES, 2000, 2007a) tá pleananna i bhfeidhm do dhaltaí a fhaigheann tacaíocht foghlama 
nó múinteoireacht acmhainne ina n-aithnítear gnéithe dá gcuid riachtanas oideachais le 
haghaidh tacaíocht níos déine. Socraíonn múinteoirí spriocanna nó aithníonn siad torthaí 
inmhianaithe leis na ndaltaí í agus uaireanta le tuismitheoirí agus múinteoirí eile. Tugann 
múinteoirí aird ar dhul chun cinn na réimsí spriocdhírithe agus tuairiscíonn siad torthaí 
an dul chun cinn sin do dhaltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí eile de réir mar is gá. Ar na 
gnéithe oideachais a d’fhéadfadh a bheith san áireamh tá gnéithe sóisialta, mothúchána-
cha, cognaíocha nó iompraíochta oideachais an dalta. 

Déantar iniúchadh ar obair an mhúinteora tacaíochta foghlama agus acmhainne mar 
chuid de mheastóireacht scoile uile. Déantar trácht ar úsáid múinteoireachta breise 
i dtuairiscí na gcigirí. Tá obair na foirne riachtanais oideachais speisialta san áireamh i 
bpróisis féinmheastóireachta na scoile chomh maith. 

Tá sé tábhachtach, ar ndóigh, gur féidir le scoileanna cuntas a thabhairt ar acmhainní 
breise a leithdháiltear dóibh ach ní mór an leibhéal tacaíochta, idirghabhála agus 
taifeadta torthaí a ghrádú i gcomhréir le déine riachtanas an dalta aonair. Tá sé loigh-
ciúil a bheith ag súil go mbeadh tuairisciú níos mionsonraithe i gcás daltaí a fhaigheann 
aird grúpa beag nó aonair agus nach mbeadh sé chomh mionsonraithe sin i gcás daltaí a 
fhaigheann tacaíocht laistigh den rang agus sin amháin. 

Déanann comhairle beartas an NCSE roimhe seo (NCSE, 2013) roinnt moltaí a bhaineann 
le taifeadadh agus tuairisciú torthaí maidir le daltaí a bhfuil riachtanais oideachais spei-
sialta acu. Deir sé:
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• Gur chóir imscaradh na n-acmhainní breise múinteoireachta a nascadh le próiseas 
phlean foghlama an dalta, agus gur chóir é a bheith faoi cheangal ama agus dírithe 
ar thorthaí (Moladh 22). 

• Gur chóir go n-éireofaí ar scoileanna tuairiscí bliantúla a chur ar fáil don NCSE maidir 
leis an dul chun cinn atá déanta agus torthaí a bhain daltaí amach trí phróiseas an 
phlean foghlama (Moladh 24).

Moladh 24

Molann an grúpa oibre, ar mhaithe le maoirseacht sheachtrach a chinntiú, go 
mbeadh an NCSE freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar úsáid acmhainní 
arna leithdháileadh faoin múnla seo agus tionchar na n-acmhainní sin ar thorthaí 
foghlama na ndaltaí.

Moladh 25

Molann an grúpa oibre, tar éis plé a bheith acu leis na páirtithe leasmhara, go n-éileo-
faí ar scoileanna tuarascálacha bliantúla a chur ar fáil don NCSE ar conas a imscaradh 
acmhainní breise, dul chun cinn na ndaltaí agus torthaí a bhain na ndaltaí í amach trí 
phróiseas an phlean foghlama. Déanfar daltaí a bhfuil riachtanais oideachais spei-
sialta acu, atá ag baint leasa as tacaíocht bhreise, i mbunscoileanna agus in iarbhun-
scoileanna a chur san áireamh.

Beidh an tuarascáil bhliantúil sin bunaithe ar obair a dhéanann múinteoirí ar bhonn rialta 
agus ní bheidh sraith mhaorlathach ná obair bhreise i gceist ó thaobh na múinteoirí de. 
Déanfar an taifeadadh a choinneáil simplí ó thaobh riaracháin de ionas nach gcuirfear le 
hualach riaracháin na scoileanna. Déanfar na modhanna trína féidir bailíocht sampla de 
na tuarascálacha sin a fhíorú a fhiosrú leis na comhpháirtithe oideachais. 

Cuirtear comhairle ar gach scoil iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht atá ann 
cuntas a chur ar fáil dá bpobal féin ar conas ar baineadh úsáid as acmhainní breise arna 
leithdháileadh ag an NCSE chun tacú le cuimsiú daltaí a bhfuil riachtanais oideachais spei-
sialta acu i ranganna príomhshrutha.

Freagraí ar cheisteanna a bhaineann le gnéithe den mhúnla nua atá 
molta

Cén fáth an bhfuil an múnla seo níos fearr?

Tá an grúpa oibre muiníneach, má ghlactar leis, go nginfidh tabhairt isteach an mhúnla 
nua atá molta córas leithdháilte acmhainní níos fearr, níos córa agus níos cothroime le 
tairbhí inláimhsithe do dhaltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu. Áirítear ar na 
tairbhí sin:

• Beidh rochtain láithreach agus thráthúil ag daltaí a bhfuil riachtanais oideachais 
speisialta acu ar na hacmhainní breise oideachais a dteastaíonn uathu, seachas a 
bheith ag fanacht le toradh ar mheasúnacht ghairmiúil lena mbaineann liostaí fada 
feithimh.
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• Beidh rochtain leanúnach ag daltaí ar chosc agus luath-idirghabháil chun an féide-
arthacht maidir le teacht chun cinn deacrachtaí foghlama a íoslaghdú. 

• Is féidir an leibhéal is mó tacaíochta a thabhairt do na ndaltaí í sin a bhfuil an 
riachtanas is mó acu. Nascfar tacaíocht bhreise le leibhéal iarbhír riachtanas an dalta 
seachas le catagóir a mhíchumais mar nach gá go dtabharfadh sé sin fíorléiriú ar an 
riachtanas.

• Beidh córas leithdháilte acmhainní níos cothroime i bhfeidhm do dhaltaí toisc 
go bhfuil poitéinseal níos lú ann go bhféadfadh roinnt daoine rochtain a fháil ar 
acmhainní breise ar bhonn measúnuithe príobháideacha nuair nach bhfuil aon roch-
tain ag daoine eile ar mheasúnuithe den sórt sin. 

• Is é an toradh a bheidh ag an laghdú ar mheasúnuithe gairmiúla riachtanacha chun 
rochtain a fháil ar acmhainní breise oideachais ná go mbeidh níos mó ama gairmiúla 
ar fáil le haghaidh measúnuithe chun pleanáil oideachais a chur ar an eolas agus 
d’idirghabháil riachtanach. 

• Laghdófar an riachtanas atá ann do dhaltaí lipéad ar feadh an tsaoil a fháil (ó haois 
an-óg uaireanta) ó phróiseas measúnaithe teoranta. Bíonn impleachtaí leanúna-
cha ag baint le diagnóis den sórt sin, fiú má leigheastar an bunriocht go hiomlán, ar 
ionchais fostaíochta an duine amach sa saol. 

• Nascfaidh an múnla nua imscaradh na dtacaíochtaí breise múinteoireachta le 
pleananna foghlama na ndaltaí chun a riachtanas foghlama aonair a aithint agus 
aghaidh a thabhairt orthu agus chun tionchar na n-idirghabhálacha ar a gcuid torthaí 
foghlama a mheasúnú.

Coinníonn an múnla nua atá molta gnéithe dearfacha den chóras reatha trí roinnt 
cinnteachta a chur ar fáil do scoileanna maidir le leibhéil acmhainní agus rochtain mhéa-
daithe ar na measúnuithe gairmiúla atá riachtanach agus tairbheach do leanaí. Tugann 
sé aghaidh freisin ar lochtanna bunúsacha a aithnítear sa chóras reatha tríd an ngá atá 
le measúnuithe gairmiúla a laghdú sula bhfaigheann daltaí rochtain ar acmhainní breise 
múinteoireachta, trí acmhainní a leithdháiltear don phróifíl scoile a oiriúnú, agus trí 
bhéim níos mó ar mhonatóireacht a dhéanamh ar thorthaí oideachais.

Conas a thabharfar tacaíocht do dhaltaí a bhfuil iompraíocht dhúshlánach 
acu faoin múnla nua?

Mar is amhlaidh le go leor riachtanas oideachais speisialta, tarlaíonn iompar dúshlánach 
go leanúnach ag réimniú ó éadrom agus neamhbhuan go dtí deacrachtaí a bhíonn trom-
chúiseach agus leanúnach. Rud dúshlánach do scoileanna é daltaí ag an gcéim is airde 
den chontanam sin a chuimsiú, agus bíonn cásanna ann ina mbeadh tacaíochtaí breise 
múinteoireachta ag teastáil chun freastal ar riachtanais an ghrúpa daltaí sin. 

Faoin múnla nua, leithdháilfear acmhainní breise múinteoireachta ar scoileanna, ar 
bhonn a bpróifíl oideachais, chun cabhrú leo freastal ar riachtanais na ndaltaí sin. Tá cuim-
siú torthaí tástála caighdeánaithe agus comhthéacs sóisialta mar ghnéithe maidir leis an 
bpróifíl oideachais a bhunú ábhartha i dtaca leis seo. Ceadóidh an múnla nua solúbthacht 
do scoileanna le go mbeidh siad in ann acmhainní a imscaradh i gcomhréir le Contanam 
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Tacaíochta NEPS le go bhfaighidh na ndaltaí í leis an riachtanas is mó an tacaíocht is mó. 
Dá bhrí sin, beidh na ndaltaí í a léiríonn iompar dúshlánach in ann rochtain a fháil ar 
thacaíocht bhreise múinteoireachta, nuair is gá, fiú i gcásanna ina gcláraíonn siad scór os 
cionn STen 3 ar thástáil chaighdeánaithe. 

Creideann an grúpa oibre go láidir go soláthraíonn próiseas Contanaim Tacaíochta NEPS 
an bealach is éifeachtaí chun tacú le daltaí a léiríonn iompar dúshlánach toisc go bhfuil sé 
leagtha amach go sonrach chun tacú le múinteoirí freagairt do riachtanais na ndaltaí sin. 
Soláthraíonn na treoirlínte sin cur chuige réiteach fadhbanna dea-fhorbartha maidir le 
tuiscint a fháil agus idirghabhálacha a fhorbairt do dhaltaí a léiríonn iompar dúshlánach. 
Dá bhrí sin ba chóir go bhfaigheadh daltaí a léiríonn iompar dúshlánach i scoileanna 
tacaíochtaí i gcomhréir le prionsabail an Chontanaim Tacaíochta agus ba chóir do scoile-
anna úsáid chórasach a bhaint as na cáipéisí acmhainní agus measúnaithe atá ar fáil ag 
gach céim den chontanam. 

Mar thacaíocht bhreise do scoileanna, is féidir le síceolaithe NEPS oibriú le scoileanna 
chun cur chuigí scoile uile a fhorbairt maidir le hiompar dearfach agus straitéisí a oireann 
do ranganna aonair nó grúpaí daltaí a chur chun cinn. 

Tar éis chur i bhfeidhm an phróisis Contanam Tacaíochta i scoileanna, ba chóir go mbeadh 
áis ann le go bhféadfaidh scoileanna iarratas a dhéanamh ar an tSeirbhís Tacaíochta 
Cuimsithe ag lorg tacaíochta breise, nuair is gá, chun freastal ar riachtanais na ndaltaí a 
léiríonn iompar dúshlánach. Ní gá go mbeadh an tacaíocht sin i bhfoirm acmhainní breise 
múinteoireachta i gcónaí ach d’fhéadfaí straitéisí éifeachtacha múinteoireachta a chur 
chun cinn, cumas a fhorbairt chun freagairt d’iompar dúshlánach nó cuidiú le múinteoirí 
timpeallacht an tseomra ranga a fhorbairt chun iompar dearfach a chur chun cinn. 

Is féidir comhairle den sórt sin a choimeád ar feadh tréimhse socraithe, nó a bheith 
leanúnach, trí shraith cuairteanna rialta. Bheadh sé ag brath chomh maith ar an scoil ag 
dul go córasach tríd an chéad dá chéim den Chontanam Tacaíochta agus ar gach cáipéis 
acmhainní agus measúnaithe, maidir le gach ceann de na céimeanna, a bheith ar fáil don 
ISS. 

Chuir an NCSE comhairle ar an Aire cheana gur chóir go mbeadh sé éigeantach do gach 
múinteoir freastal ar chláir CPD maidir le hiompar dúshlánach a bhainistiú (NCSE, 2012). 
D’fhéadfadh an tSeirbhís Tacaíochta Cuimsithe cuidiú le dearadh agus seachadadh na 
gclár sin thar thréimhse ama.

An bhfuil rioscaí ag baint leis an múnla reatha a chothabháil?

Sa chás ina bhfuil leibhéal áirithe riosca ag baint le haon mhúnla nua a thabhairt isteach, 
tá riosca i bhfad níos suntasaí ag baint leis an gcóras a choinneáil i bhfeidhm toisc go 
bhfuil a fhios againn na nithe seo a leanas ina leith:

• Ní sholáthraíonn sé do gach dalta a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu roch-
tain chothrom ar na hacmhainní breise múinteoireachta atá ar fáil, rud a chiallaíonn 
nach bhfuil rochtain chothrom acu ar oideachas. 

• Tá sé ag brath i bpáirt ar chumas tuismitheoirí íoc as measúnuithe gairmiúla. 
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• Laghdaíonn sé an t-am gairmiúil atá ar fáil maidir le hidirghabháil agus tacaíocht a 
sheachadadh.

• Leithdháileann sé an leibhéal céanna acmhainní ar gach dalta laistigh de chatagóir 
áirithe míchumais seachas i gcomhréir le riachtanais an dalta. 

• D’fhéadfadh sé a bheith ina cúis le lipéadú neamhriachtanach daltaí ar mhaithe le 
hacmhainní breise a a fháil. 

• Ní léiríonn sé an úsáid is fearr acmhainní Stáit toisc go bhfuil leibhéal réasúnta ard 
tacaíochta foghlama ag roinnt scoileanna ná atá ag teastáil uathu agus nach bhfuil 
an dóthain ag scoileanna eile.

Baineann rioscaí eile a aithníodh tríd an litríocht taighde (Mitchell, 2010) leis na 
héifeachtaí diúltacha neamhbheartaithe a tharlaíonn nuair a bhítear ag brath ar mhún-
laí faoi thionchar an éilimh (nó catagóireacha) ar nós: saobhdhreasachtaí chun an córas 
a ró-aithint agus/nó mí-úsáid a bhaint as an gcóras a bhíonn mar chúis le laghdú i gcistí 
maidir le gach dalta; fócas láidir ar mhíchumas, éagsúlacht agus easnamh atá in ann cur 
as do thuismitheoirí agus bac a chur ar chultúr agus ar chleachtas cuimsitheach; agus ‘cóir 
leighis a chur ar éagsúlacht’ chun maoiniú a mhealladh. 

I gcleachtas, ciallaíonn sé sin má fhanann an córas reatha i bhfeidhm, go mbeidh lucht 
gairmiúil na hÉireann faoi bhrú méadaithe níos mó agus níos mó leanaí a dhiagnóisiú 
le míchumais áirithe ar mhaithe le rochtain ar thacaíochtaí oideachais a spreagadh. 
Leanfaidh an t-éileamh méadaithe ar uaireanta breise múinteoireachta ag méadú, rud a 
chiallaíonn go dtiocfaidh caolú ar thacaíocht do dhaltaí a bhfuil na leibhéil is mó riachtan-
ais acu. Ar deireadh, beidh gá le daltaí a lipéadú, go leor díobh ag aois an-óg, le go mbeidh 
rochtain acu ar thacaíochtaí breise oideachais, nuair nach mbíonn gá leis an lipéad ar aon 
shlí eile. 

Ar na cúiseanna sin go léir breithníonn an grúpa oibre go bhfuil an riosca a bhaineann leis 
an múnla reatha a choimeád ard.

An múnla nua a chur i bhfeidhm

Tá obair mhór le cur i gcrích sular féidir an múnla nua maidir le leithdháileadh tacaíochtaí 
breise múinteoireachta a chur i bhfeidhm i scoileanna. Tá moltaí an ghrúpa oibre maidir le 
cur i bhfeidhm an mhúnla leagtha amach thíos:

Bailiú sonraí a phíolótú agus gnéithe a ualú

Bíonn gá le heolas scoilbhunaithe cothrom le dáta a bhailiú agus anailís a dhéanamh air 
chun gnéithe a ualú.

Moladh 26

Molann an grúpa oibre gur chóir an creat don mhúnla a chomhaontú i bprionsabal ar 
dtús sula gcuirfí tús le sonraí a bhailiú agus anailís a dhéanamh orthu. Mar chuid den 
chéim fhorfheidhmithe, déanfar bailiú agus anailísiú sonraí ar shampla beag scoile-
anna sula n-éileofar ar gach scoil an t-eolas a aischur.
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Ar an tslí sin, beifear in ann na sonraí a scrúdú agus ualú a chumadh sula gcuirfear tús le 
feidhmiú an mhúnla i ngach scoil. D’fhéadfaí ualú a scagadh, más gá, le linn an phróisis 
bailithe sonraí le cinntiú go gcuirfear an múnla i bhfeidhm ar bhealach cothrom.

Sonraí a bhailiú ó gach scoil

Áirítear ar na sonraí le bheidh le bailiú (sonraithe i dTábla 3 thíos):

• Líon na ndaltaí rollaithe sa scoil. 

• Torthaí tástála caighdeánaithe do dhaltaí bunscoile i rang a dó, rang a ceathair agus 
rang a bhaineann scór amach sna scóir STen agus dóibh siúd atá díolmhaithe ó na 
tástálacha a dhéanamh de bharr riachtanas oideachais speisialta. 

• Torthaí tástála caighdeánaithe do dhaltaí iarbhunscoile sa chéad bhliain agus sa dara 
bliain a bhaineann scór amach i ngach ceann de na scóir STen agus ainmneacha na 
ndaltaí sin atá díolmhaithe ó na tástálacha a dhéanamh de bharr riachtanas oidea-
chais speisialta. 

• Comhthéacs sóisialta na scoile:

a. Inscne na ndaltaí.

b. Sonraí socheacnamaíocha.

Bunscoileanna

Ceistiúchán ar eolas a bhaineann le comhthéacs sóisialta, lena n-áirítear suíomh na scoile 
(uirbeach/tuaithe).9

Iarbhunscoileanna

• Ceistiúchán ar eolas a bhaineann le comhthéacs sóisialta 

• Daltaí a bhain leas as an tarscaoileadh táillí le haghaidh scrúduithe Stáit (ar fáil go 
lárnach ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC)

• Rátaí coinneála na Sraithe Sóisearaí (ar fáil go lárnach ón DES)

• Daltaí a bhfuil an Béarla mar theanga bhreise acu (EAL)

• Daltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta casta acu, mar a sainmhíníodh níos 
luaithe sa tuarascáil seo.

9 Áirítear eolas maidir le suíomh na scoile mar tháscaire do bhunscoileanna ach ní dhéantar amhlaidh i gcás 
iarbhunscoileanna. Information on school location is included as an indicator for primary schools but not for 
post-primary schools. Déantar sin toisc go bhfuil an t-idirdhealú idir suíomhanna tuaithe agus neamh-tuaithe 
tábhachtach i ndáil le míbhuntáiste oideachais ach is beag iar-bhunscoil atá suite i suíomhanna faoin tuath.
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Tábla 3: Eolas a theastaíonn le haghaidh múnla leithdháilte nua

Baseline component

Eolas a theastaíonn Conas is féidir é a 
fháil

Arna bhailiú 
ó 

Arna bhailiú 
ag

Leithdháileadh 
bunlíne

Líon rollaithe Eolas bailithe 
cheana féin ag DES

DES

Comhchuid phróifíl oideachais na scoile

Gné Eolas a theastaíonn Conas is féidir é 
a fháil

Arna bhailiú ó Arna bhailiú 
ag

Gnáth-
thorthaí 
tástála

Líon na ndaltaí a 
bhaineann scór 
amach i ngach 
scóir de na STen 
agus daltaí atá 
díolmhaithe de 
bharr riachtanas 
oideachais speisialta 

Bunscoileanna agus 
Iarbhunscoileanna 

DES /ERC

Comhthéacs 
sóisialta

Inscne Eolas bailithe 
cheana féin ag 
DES

DES

Comhthéacs 
sóisialta

Iarbhunscoileanna: 
Tarscaoileadh táillí

Ráta coinneála sa 
tSraith Shóisearach 

Sonraí ar 
mhíbhuntáiste 
oideachais

Eolas bailithe 
cheana féin ag 
DES 

Suirbhé 
chuig gach 
iar-bhunscoil 
– bunaithe ar 
mheastacháin 
an phríomhoide

Iarbhunscoileanna DES

DES/ERC

Comhthéacs 
sóisialta

Bunscoileanna:

Sonraí maidir 
le míbhuntáiste 
oideachais

Suirbhé chuig 
gach bunscoil 
– bunaithe ar 
mheastacháin 
an phríomhoide

Gach bunscoil DES/ERC

Riachtanais 
Oideachais 
Speisialta 
Chasta

Leanaí réamhscoile – 
leibhéil shuntasacha 
deacrachta ag 
feidhmiú

SENOanna le 
HSE 

HSE SENOanna/
NCSE

Riachtanais 
Oideachais 
Speisialta 
Chasta

Leanaí scoile Tuairisceoirí 
comhaontaithe 
a bheidh le 
húsáid ag NEPS 
agus HSE

Scoileanna SENOanna

I ndáil le bailiú sonraí, ní mór a thabhairt ar aird go bhfuil an méid seo a leanas ag baint 
leis an múnla nua:
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• Éileofar ar bhunscoileanna líon na ndaltaí a bhaineann scór amach i ngach ceann de 
na scóir STen a thuairisciú, seachas bandáilte, mar is amhlaidh an scéal faoi láthair. 
Tá sé beartaithe go mbainfear úsáid as sonraí ag dul siar trí bliana chun próifíl oidea-
chais scoile a bhunú: 2011-12, 2012-13 agus 2013-14 (ar fáil i Meán Fómhair 2014). 
Maidir leis an gcéim phíolótach, is dóigh nach mbeidh ach dhá bhliain ar fáil lena 
n-úsáid. 

• Éileofar ar iarbhunscoileanna torthaí na scór caighdeánaithe do dhaltaí sa chéad 
bhliain agus sa dara bliain san iar-bhunscoil faoi láthair a thuairisciú. Aistríodh an 
t-eolas sin ó na bunscoileanna ábhartha i Meán Fómhair 2012 (a bhaineann leis an 
scoilbhliain 2011-12) agus i Meán Fómhair 2013 (a bhaineann leis an scoilbhliain 
2012-13). Éileofar ar iarbhunscoileanna sonraí i ndáil le daltaí ón gcéad bhliain a 
thuairisciú de réir mar a bhíonn siad ar fáil i Meán Fómhair 2014. 

• Iarrfar ar phríomhoidí bunscoile agus iarbhunscoile suirbhé i ndáil le comhthéacs 
sóisialta a chomhlánú agus a thuairisciú.

• Iarrfar ar SENOanna eolas maidir le leanaí a bhfuil riachtanais chasta acu a bheidh ag 
dul isteach sa bhunscoil i Meán Fómhair 2014 a thuairisciú. 

• Iarrfar ar scoileanna eolas maidir le leanaí a bhfuil riachtanais chasta acu agus aith-
níodh a gcuid riachtanas tar éis dóibh dul isteach sa scoil a thuairisciú. Ní mór an 
tuairisceán sin a ullmhú le NEPS agus NCSE.

Céim feidhmithe

Chomh maith le bailiú agus anailís sonraí, tá obair bhreise le tabhairt chun críche sular 
féidir an múnla a chur i bhfeidhm i scoileanna.

• Ar mhaithe le comhsheasmhacht agus cruinneas a chinntiú, déanfar prótacail idir an 
NCSE, NEPS agus HSE a fhorbairt chun eolas a bhailiú maidir le daltaí a bhfuil riachta-
nais oideachais speisialta acu sula dtéann siad ar scoil. 

• Déanfar tuairisceoirí riachtanas casta a chomhaontú idir an DES, NCSE, NEPS agus 
HSE.

• Forbrófar pacáiste IT chun tástálacha caighdeánaithe agus eolas eile a fháil ar ais ó 
scoileanna. 

• Déanfar ciorclán a ullmhú agus a eisiúint chuig scoileanna maidir le hoibriú an 
mhúnla nua. 

• Déanfar treoirlíne a ullmhú agus a eisiúint maidir le hacmhainní breise múinteoi-
reachta a imscaradh ag leibhéal na scoile. 

• Soláthróidh an DES eolas agus rachaidh sé i gcomhairle le páirtithe leasmhara maidir 
le hoibriú an mhúnla nua sula gcuirfear i bhfeidhm é. 

• Déanfar teimpléad a cheapadh chun torthaí na scoile a thuairisciú. 

• Cuirfear oiliúint ar mhúinteoirí maidir le hacmhainní breise múinteoireachta a 
imscaradh.
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• Déanfar próiseas achomharc a fhorbairt agus a chomhaontú a shonraíonn na 
forais faoinar féidir achomharc a dhéanamh agus na nósanna imeachta a bheidh le 
leanúint. 

• Ar deireadh, déanfar tacaíochtaí breise múinteoireachta a leithdháileadh ar scoile-
anna faoin múnla nua don bhliain acadúil 2015-16, i gcomhréir le gnáthshocruithe 
DES maidir le leithdháiltí múinteoireachta.

Tionchar an mhúnla nua

Is é príomhchuspóir an mhúnla nua atá molta ná chun bonn níos cothroime a chur ar fáil 
maidir le hacmhainní breise múinteoireachta a leithdháileadh ar scoileanna agus trí sin 
chun feabhas a chur ar rannpháirtíocht agus torthaí na ndaltaí a bhfuil riachtanais oidea-
chais speisialta acu i scoileanna trí acmhainní a dhíriú chuig an áit is mó a bhfuil gá leo – 
ag leibhéal scoile agus leibhéal an daoine aonair araon. 

Tugann staidéir taighde arna coimisiúnú ag NCSE tacaíocht don mhúnla nua atá molta, 
rud a thugann le tuiscint nár chóir gur diagnóisiú míchumais an rud riachtanach chun 
cinneadh a dhéanamh maidir le hacmhainní breise a leithdháileadh ar dhaltaí a bhfuil 
riachtanais oideachais speisialta. 

Moltar sna staidéir sin gur chóir go mbeadh leithdháileadh den sórt sin bunaithe ar 
riachtanais foghlama aitheanta seachas ar chatagóir míchumais. Tá buntáistí an mhúnla 
atá molta leagtha amach san alt roimhe seo dar teideal: Cén fáth an bhfuil an múnla seo 
níos fearr? 

Ní mór roinnt athruithe a bhfuil gá leo de dheasca an mhúnla nua a bhainistiú go cúra-
mach áfach. Faoin múnla nua, ní bheith teidlíocht uathoibríoch ag roinnt daltaí ar leibhéal 
sonraithe uaireanta breise múinteoireachta, nasctha le catagóir míchumais. Gheobhaidh 
na ndaltaí í sin tacaíochtaí i gcomhréir lena gcuid riachtanas foghlama aitheanta, mar 
a chinntear faoi Chontanam Tacaíochta NEPS. Cuirfidh an múnla solúbthacht ar fáil do 
dhaltaí eile le go mbeidh siad in ann rochtain níos mó a fháil ar uaireanta breise múinteoi-
reachta mar gheall go bhfuil ag teastáil uathu. Léiríonn torthaí taighde an NCSE go soiléir 
gur bealach níos fearr é sin chun acmhainní breise a leithdháileadh toisc go leithdháiltear 
iad de réir riachtanas na ndaltaí seachas de réir catagóire míchumais amháin. 

Faoin múnla nua atá molta, déantar acmhainní breise múinteoireachta a leithdháileadh i 
gcomhréir le próifíl oideachais na scoile gan gá le diagnóis míchumais. Mar sin féin, lean-
faidh diagnóisiú míchumais ar aghaidh mar bhonn do shocrúchán i scoileanna/ranganna 
speisialta toisc go bhfuil sé tábhachtach a chinntiú nach gcuirfear ach na ndaltaí í a bhfuil 
na riachtanais is casta acu i socrúcháin speisialta. Beidh sé riachtanach mar sin an t-idirgh-
níomhú idir an dá chóras sin a scrúdú sa chás mar shampla ina bhfuil cóimheas 6:1 daltaí 
le múinteoirí fós ag ranganna speisialta do dhaltaí a bhfuil uathachas ag dul dóibh.
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Moladh 27

Molann an grúpa oibre go mbreithneodh an DES gur chóir go mbeadh leithdháileadh 
acmhainní breise múinteoireachta ag brath ar chomhlíonadh na scoileanna leis na 
coinníollacha seo a leanas:

• Polasaí rollaithe lánchuimsitheach a chur i bhfeidhm a deir go soiléir go bhfuil fáilte 
roimh gach dalta rollú sa scoil, beag beann ar riachtanas foghlama. 

• Múnla Contanaim Tacaíochta NEPS a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear measúnacht 
chéimnithe ar riachtanas foghlama agus cláir luath-idirghabhála a chur i bhfeidhm. 

• Go dtugtar tacaíocht do dhaltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu a 
bheith rannpháirteach, a mhéid agus is féidir, i ngníomhaíochtaí scoile.

D’fhéadfadh go mbeadh athrú forleathan ar scoileanna mar thoradh ar an múnla atá 
molta agus ní mór é sin a phleanáil agus a chur i bhfeidhm go cúramach. Is dóigh go 
dtiocfaidh athrú ar chothromaíocht an leithdháilte idir bunscoileanna agus iarbhunscoile-
anna, d’fhéadfadh scoileanna ar leith tacaíocht bhreise múinteoireachta laghdaithe a 
fháil má bhíonn níos lú daltaí acu a bhíonn ag scóráil ag na leibhéil peircintíle is ísle agus 
mar a luadh roimhe seo, d’fhéadfadh imní a bheith ar thuismitheoirí agus ar scoileanna 
mar gheall ar chaillteanas na leibhéal sonraithe tacaíochta do dhaltaí a bhfuil riachtanais 
oideachais speisialta íosmhinicíochta acu.

Moladh 28

Molann an grúpa oibre dá réir sin nach mór aon athrú a dhéantar le leibhéal na 
dtacaíochtaí múinteoireachta a leithdháiltear ar scoileanna aonair a bhainistiú i gceart 
agus d’fhéadfadh go gcaithfí socruithe idirthréimhseacha a bhreithniú de réir mar is gá.

Tá an grúpa oibre muiníneach gur múnla níos fearr agus níos cothroime é an múnla atá á 
moladh maidir le hacmhainní múinteoireachta atá ar fáil a leithdháileadh ar scoileanna. 
Mar gheall ar na lochtanna sa mhúnla reatha, níl aon rogha eile ann ach bealach níos fearr 
chun cinn a aimsiú, ar feithimh chur i bhfeidhm iomlán an Achta EPSEN, 2004. Measann 
an grúpa oibre go mbogfaidh an múnla atá molta an córas i dtreo cur i bhfeidhm iomlán an 
Achta EPSEN trí acmhainní breise a leithdháileadh ar scoileanna i gcomhréir lena bpróifíl 
oideachais, trí na hacmhainní sin a imscaradh i gcomhréir le riachtanais mheasúnaithe 
na ndaltaí agus trína béim ar thorthaí pleanála agus monatóireachta aonair do dhaltaí a 
bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu. 

D’fhéadfadh go mbeadh fíor-imní ann dá ndéanfaí aon mholadh maidir leis an gcóras 
reatha leithdháilte acmhainní breise a athrú. Cuireadh imní dáiríre in iúl nach mbeadh 
i gceist le haon mholadh maidir le múnla nua ach bealach chun coigiltis a sheacha-
dadh chuig an Státchiste seachas a bheith mar chuid de phróiseas feabhsúcháin incrim-
inteach chun freagairt do ghá nó bealach chun acmhainní tearca a úsáid sa tslí is fearr. 
Tá imní ar scoileanna go dtarlóidh ualach riaracháin breise mar thoradh ar mhúnla nua. 
Is mian leis an ngrúpa oibre tuismitheoirí agus scoileanna a chur ar a suaimhneas nach 
bhfuil an múnla nua atá molta ná deartha chun leibhéal na n-acmhainní breise maidir le 
daltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu a laghdú nó go dtarlóidh maorlathas 
méadaithe sna scoileanna.
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Moladh 29

Molann an grúpa oibre go láidir, dá bhrí sin, go bhfuil dóthain ama ann le haghaidh 
tuilleadh comhairliúcháin leis na páirtithe leasmhara sula gcuirtear an múnla nua i 
bhfeidhm i scoileanna.

Tá an próiseas seo riachtanach chun cur le muinín go mbeidh an córas nua cothrom, 
trédhearcach agus éifeachtach maidir le hacmhainní a sheachadadh do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais oideachais speisialta acu. Tá am ag teastáil chomh maith chun na sonraí scoil-
bhunaithe reatha ar a mbeidh an phróifíl oideachais bunaithe a bhailiú agus a anailísiú. 
Ar deireadh beidh comhairle shonrach ag teastáil ó scoileanna maidir leis an gcaoi, gan 
diagnóis ghairmiúil míchumais, leis na hacmhainní atá ar fáil a leithdháileadh agus a 
úsáid chun tacú le daltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu.



Treoirlínte agus Comhairle 
do Scoileanna
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4 Treoirlínte agus Comhairle do Scoileanna

Treoirlínte do scoileanna maidir le tacaíochtaí teagaisc a leithroinnt ag 
leibhéal na scoile, ag teacht le riachtanais aitheanta

Is córas ar leithligh an córas atá ann chun tacaíochtaí breise teagaisc a leithroinnt ar scoile-
anna ón gcóras atá ann chun na tacaíochtaí sin a leithroinnt chuig daltaí a bhfuil riachtan-
ais speisialta oideachais acu i scoileanna. A luaithe agus a dhéantar na tacaíochtaí breise 
a leithroinnt, ní mór do scoileanna leas a bhaint as na tacaíochtaí teagaisc breise chun 
freastal ar líon iomlán na ndaltaí sin. Tá an scoil freagrach freisin as cinneadh a dhéanamh 
maidir le conas a dhéanfar na hacmhainní breise a leithroinnt ag teacht le riachtanais 
na ndaltaí a aithníodh tríd an bpróiseas NEPS – Contanam Tacaíochta. Ní mór go dtab-
harfadh an t-leithroinnt léargas ar speictream an chumais/mhíchumais agus ar an raon 
deacrachtaí atá laistigh de dhaonra na scoile. I dtreoirlínte Chontanam Tacaíochta NEPS, 
leagtar amach conas is féidir le scoileanna riachtanais a aithint ar feadh an chontanaim ó 
riachtanais éadrom go trom agus ó neamhbhuan go buan agus idirghabháil a dhéanamh 
de réir mar is cuí. 

Sula gcuirfear an múnla nua i bhfeidhm i scoileanna, ba chóir go n-eiseodh an DES 
treoirlínte ar scoileanna maidir le conas tacaíochtaí teagaisc breise a leithroinnt ag teacht 
leis na riachtanais aitheanta agus sa chás go mbíonn míchumas ann nach bhfuil diag-
nóisithe. Ba chóir go dtacódh an ISS le scoileanna na treoirlínte seo a chur i bhfeidhm agus 
ba chóir go mbeadh na breithnithe seo a leanas san áireamh leo:

1. Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a chuimsiú go 
suntasach i scoileanna príomhshrutha

Ba chóir acmhainní teagaisc a leithroinntear faoin múnla seo a leithroinnt agus a úsáid i 
scoileanna chun cuimsiú suntasach na ndaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu i scoileanna príomhshrutha a chur chun cinn.

I scoileanna uileghabhálacha, déantar freastal ar riachtanais éagsúla agus difríochtaí 
foghlama na ndaltaí go léir agus glactar struchtúir agus socruithe cuí a chuireann ar 
chumas gach dalta an leas is fearr a bhaint as an bhfreastal a dhéanann sé/sí ar scoil. Le 
daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a chuimsiú, laghdaítear an t-aonrú 
agus an lipéadú diúltach a bhaineann go minic leis na riachtanais seo. Le cuimsiú freisin 
bíonn níos mó deiseanna acu cumarsáid a dhéanamh lena bpiaraí agus idirghníomhú leo 
sa scoil agus lasmuigh den scoil, cur lena leasanna pearsanta agus leis an eolas atá acu ar 
an domhan agus iad a ullmhú do thaithí níos fearr iar-scoile agus do shaol an duine fásta. 
Bíonn tionchar ag cuimsiú freisin ó thaobh cúnamh a thabhairt do dhaltaí míthuiscintí 
faoi dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a shárú agus foghlaim conas 
glacadh le difríochtaí aonair agus meas a bheith acu ar na difríochtaí sin.

Ag leibhéal bunscoile, bhí sé mar aidhm ag Ciorclán 02 / 05 (DES, 2005) ‘forbairt scoile-
anna a bheadh go hiomlán uileghabhálach a éascú’. I dtreoirlínte a cuireadh ar fáil do 
scoileanna iarbhunscoile (DES, 2007a), luadh, mar bhunphrionsabal, ‘gur chóir do 
gach dalta foghlaim a dhéanamh i dteannta a chéile, chomh fada agus is féidir, agus gur 
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chóir do ghnáthscoileanna riachtanais éagsúla a ndaltaí a aithint agus a fhreagairt agus 
contanam tacaíochta agus seirbhísí a chur ar fáil chun freastal ar na riachtanais sin’.

Ba chóir acmhainní a leithroinntear faoin múnla seo mar sin a úsáid chun cur le forbairt 
scoileanna bunscoile agus iarbhunscoile a bheadh go hiomlán uileghabhálach

Chun sin a bhaint amach, ba chóir do scoileanna a chinntiú go mbaintear úsáid as 
acmhainní teagaisc a leithroinntear faoin múnla seo chun cumas is fearr an dalta a 
bhaint amach maidir le páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí teagaisc a bhfuil cuspóir leo i 
ranganna príomhshrutha, faoi threoir an mhúinteora ranga.

Moltar do scoileanna freisin go bhfuil modheolaíochtaí áirithe ann a bhreithnítear a 
bheith an-éifeachtach ó thaobh oideachas uileghabhálach a chur chun cinn. Ina measc 
sin tá:

• Comhartheagasc laistigh de sheomraí ranga príomhshrutha.

• Comharfhoghlaim laistigh de sheomraí ranga príomhshrutha.

• Fadhb réiteach i gcomhar laistigh de sheomraí ranga príomhshrutha.

• Grúpáil ilchineálach laistigh de sheomraí ranga príomhshrutha.

• Idirdhealú laistigh de sheomraí ranga príomhshrutha.

• Pleanáil aonair éifeachtach do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Táthar ag súil, dá bhrí sin, go mbainfear úsáid as acmhainní teagaisc a leithroinntear faoin 
múnla seo chun na modheolaíochtaí seo a fhorbairt agus a chur chun cinn laistigh de 
scoileanna.

Aithnítear freisin, uaireanta, go mbíonn idirghabháil shonrach nó spriocdhírithe de dhíth 
ar ghrúpaí beaga daltaí a chuirtear ar fáil ar an mbealach is fearr trí iad a tharraingt amach 
as an rang i ngrúpaí beaga nó go haonair. Tá sé tábhachtach, dá bhrí sin, go mbeidh 
na socruithe seo solúbtha ó thaobh nádúr de agus nach iad na socruithe seo an t-aon 
mhúnla idirghabhála a ghlactar. Tá sé tábhachtach freisin, nuair a thógtar daltaí amach 
as ranganna, nach daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu amháin a thógtar 
amach ach daltaí eile sa seomra ranga freisin chun scileanna sonracha a theagasc, ‘bear-
naí’ san fhoghlaim a shárú, deiseanna a chur ar fáil chun scileanna a chleachtadh nó a 
threisiú agus mar sin de.

2. Cur chuige sa scoil uile

Ba chóir do gach scoil cur chuige sa scoil uile a leagan amach agus a chur i bhfeidhm i leith 
riachtanais speisialta oideachais. Is ‘gníomhaíocht chomhtháite, chomhchoiteann agus 
chomhoibríoch atá sa chur chuige seo i bpobal scoile agus ag pobal scoile a cuireadh le 
chéile go straitéiseach chun foghlaim, iompar agus leas daltaí a fheabhsú mar aon leis na 
coinníollacha a thacaíonn leo sin’.10

10 http://det.wa.edu.au/policies/detcms/policy-planning-and-accountability/policies-framework/definitions/
whole-school-approach.en?oid=com.arsdigita.cms.contenttypes.GlossaryItem-id-4565247 An Roinn Oideachais, 
Western Australia – rochtain ar an suíomh faighte  24 Meán Fómhair, 2013

http://det.wa.edu.au/policies/detcms/policy-planning-and-accountability/policies-framework/definitions/whole-school-approach.en?oid=com.arsdigita.cms.contenttypes.GlossaryItem-id-4565247
http://det.wa.edu.au/policies/detcms/policy-planning-and-accountability/policies-framework/definitions/whole-school-approach.en?oid=com.arsdigita.cms.contenttypes.GlossaryItem-id-4565247
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Tá sé mar aidhm leis an múnla seo tacú le cuimsiú suntasach daltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu i scoileanna príomhshrutha. Chun an aidhm sin a bhaint amach, 
ní mór beartais agus cur chuigí scoile i leith riachtanais speisialta oideachais a chom-
haontú agus a chur i bhfeidhm ag leibhéal scoile uile agus ní mór freisin iad a lánpháirtiú 
go hiomlán sa phlean scoile foriomlán.

Moltar do scoileanna ach go háirithe, beartais scoile uile a leagan amach agus a chur i 
bhfeidhm sna príomhréimsí seo a leanas:

• Deacrachtaí teagaisc a chosc agus cláir luath-idirghabhála 

• Riachtanais foghlama daltaí a mheasúnú agus a aithint.

• Litearthacht agus uimhearthacht a theagasc go héifeachtach.

• Teagasc éifeachtach chun inniúlacht shóisialta / mhothúchánach a chur chun cinn.

Réimsí eile atá le breithniú ná:

• Pleanáil Oideachais

• Cláir frithbhulaíochta ó tharla go mbíonn go leor leanaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu leochaileach ó thaobh bulaíochta de. 

• Freastal ar fhorbairt phroifisiúnta múinteoirí ranga agus tacaíochta. 

• Struchtúir cuí a bheith i bhfeidhm chun tacú le comhoibriú agus le comhordú i.e. foire-
ann SEN nó comhordaitheoir SEN a chur i bhfeidhm.

• Rannpháirtíocht tuismitheoirí.

Agus na beartais/struchtúir seo á gcur i bhfeidhm, moltar do scoileanna aird a thabhairt 
ar na treoirlínte soiléire a chuireann comhlachtaí ar nós NEPS, an tSeirbhís Tacaíochta 
d’Oideachas Speisialta (SESS), agus an Chigireacht ar fáil do scoileanna sna réimsí seo. Dá 
bhrí sin ba chóir do scoileanna a chinntiú go léirítear an treoir a chuir na comhlachtaí seo 
ar fáil ina gcur chuigí scoile uile.

3. Measúnú ar riachtanais foghlama

Ba chóir go ndéanfaí acmhainní a leithroinnt laistigh de scoileanna bunaithe ar mheasúnú 
a riachtanais foghlama chun tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
in áit na leithroinnte sin a bheith bunaithe ar dhiagnóis aon-uaire i ndáil le míchumas 
sonrach.

Tá measúnú mar chuid lárnach den phróiseas teagaisc agus foghlama. Tá an úsáid a 
bhaintear as straitéisí measúnaithe a bhíonn dírithe ar riachtanais daltaí a aithint, agus 
taithí foghlama a bhíonn fianaise-bhunaithe a chur ar fáil a fhreastalóidh ar na riachtanais 
sin, lárnach ó thaobh teagaisc agus foghlama éifeachtach. Tá an mhonatóireacht a dhéan-
tar ar thorthaí agus athbhreithniú mar chuid ríthábhachtach den phróiseas measúnaithe 
ó tharla go mbíonn sin mar bhonn d’idirghabháil leanúnach a bhíonn spriocdhírithe ar 
riachtanais aonair agus grúpaí.

Is féidir le NEPS tacaíocht a chur ar fáil do scoileanna sa phróiseas measúnaithe agus 
idirghabhála do dhaltaí ag gach leibhéal riachtanais tríd an gcur chuige Chontanam 
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Tacaíochta a úsáid. Is féidir le síceolaithe NEPS tacú le múinteoirí, tuismitheoirí agus le 
daltaí chun pleanáil le haghaidh idirghabhálacha agus torthaí éifeachtacha trí chreat 
fadhb-réitigh a úsáid a chinntíonn go n-aithnítear riachtanais go cuí agus go ndéantar idir-
ghabhálacha agus athbhreithniú go cuí.

Ba chóir go ndéanfaí measúnú láidreachtaí agus cumais foghlama daltaí a aithint agus 
eolas a chur ar fáil ar na réimsí foghlama a mbíonn deacrachtaí aige/aici leo. Ba chóir go 
ndéanfaí tagairt ann do scileanna agus do chuspóirí an churaclaim atá curtha i gcrích ag 
an dalta, agus na scileanna agus na cuspóirí a bhfuil deacrachtaí aige/aici leo. Ba chóir go 
n-aithneofaí spriocanna foghlama sonracha, bunaithe ar an gcuraclam mar thoradh ar an 
bpróiseas measúnaithe agus ba chóir na spriocanna sin a bheith mar bhunús do ghníom-
haíochtaí teagaisc agus foghlama. Ba chóir go mbunófaí an mhonatóireacht a dhéantar 
ar dhul chun cinn daltaí i dtaobh a mhéid a bhaintear amach na spriocanna sin agus ar na 
leasuithe, más gá, ar chóir a dhéanamh ar an bplean foghlama.

Faoi Alt 9 (k) den Acht Oideachais (1998) éilítear ar scoileanna córais a bhunú agus a 
chothabháil ina bhféadfaí éifeachtacht agus éifeachtúlacht soláthar na scoile a mheasúnú, 
lena n-áirítear caighdeán agus éifeachtúlacht an teagaisc agus leibhéal éachtaí agus 
caighdeán acadúla daltaí. 

D’iarr Ciorclán 0056/2011 (DES, 2011b) ar bhainistíocht agus ar fhoirne bunscoile 
athbhreithniú a dhéanamh ar a gcuid beartas agus cleachtas measúnaithe mar gheall 
ar fhoilseachán an NCCA, Assessment in the Primary School: Guidelines for Schools 
(NCCA, 2008) agus mar gheall ar na riachtanais sa Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus 
Uimhearthachta. Bíonn ról lárnach ag measúnú, ina mbhíonn béim faoi leith ar thorthaí 
foghlama, i bhféinmheasúnú scoileanna, a gceanglaítear ar gach scoil páirt a ghlacadh 
ann.

Bíonn sé mar aidhm leis an múnla leithroinnte acmhainní seo freagracht reachtúil scoile-
anna agus an dea-obair a mbíonn tús curtha ag go leor scoileanna léi a neartú tríd an 
Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta agus tríd an bhFéinmheasúnú 
Scoileanna.

Ba chóir go mbeadh an próiseas measúnaithe do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu ceangailte leis an bpróiseas Contanam Tacaíochta NEPA (DES, 2007b, 
2010b). Ba chóir go mbeadh an treoir a cuireadh ar fáil do scoileanna sna Treoirlínte ar an 
bPróiseas Pleanála Oideachais Aonair (NCSE, 2006) léirithe sa phróiseas maidir le plean-
anna aonair a fhorbairt do dhaltaí ag céim 3 den chontanam.

4. Freagracht as an úsáid a bhaintear as na hacmhainní a leithroinntear 
faoin múnla nua atá beartaithe

Is í bainistíocht na scoile a bheidh freagrach ar deireadh thiar thall as an úsáid a bhaintear 
as acmhainní a leithroinntear ar scoil faoin mhúnla seo. 

In alt 9 den Acht Oideachais (1998) leagtar amach na hoibleagáidí atá ar scoil aitheanta. 
Orthu sin tá an oibleagáid oideachas a chur ar fáil do dhaltaí a bheidh oiriúnach dá gcumas 
agus riachtanas agus na hacmhainní a bheidh ar fáil don scoil sin a úsáid lena chinntiú 
go bhfreastalófar ar riachtanais oideachais na ndaltaí go léir, na ndaltaí í sin atá faoi 
mhíchumas nó a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu san áireamh agus go ndéan-



Treoirlínte agus Comhairle do Scoileanna

Soláthar do Dhaltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu 77

tar na riachtanais sin a aithint. Dá bhrí sin, chomh luath agus a leithroinneann an NCSE 
acmhainní ar scoil chun tacú le cuimsiú daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu, tá údaráis bhainistíochta na scoile sin freagrach as leithroinnt cuí na n-acmhainní sin.

Chun an fhreagracht sin a bhaint amach, comhairlítear d’údaráis bhainistíochta gur ar an 
bpríomhoide atá an freagracht foriomlán maidir le bainistíocht na scoile ó lá go lá agus 
áirítear leis sin treoir agus stiúradh múinteoirí agus ball foirne eile na scoile. Mar thoradh 
air sin, tá sé de fhreagracht ghinearálta ar an bpríomhoide beartais agus nósanna 
imeachta na scoile uile a bhunú agus a chur chun cinn a thacaíonn le foghlaim na ndaltaí 
go léir, na ndaltaí í sin a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu san áireamh. Chun 
na freagrachtaí seo a chomhlíonadh ba chóir don phríomhoide na nithe seo a leanas a 
dhéanamh:

• Oibriú leis na húdaráis bhainistíochta, múinteoirí, tuismitheoirí agus nuair is cuí, 
daltaí, i bhforbairt, i gcur i bhfeidhm agus in athbhreithniú beartas scoile uile a chuire-
ann cuimsiú daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu chun cinn.

• A chinntiú go ndéantar cur síos ar gach beartas den sórt sin sa phlean scoile.

• Monatóireacht rialta a dhéanamh ar bheartais agus ar sholáthar na scoile uile do 
dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

• Comhchomhairle agus idirchaidreamh a dhéanamh, mar is gá, le comhlachtaí agus 
gníomhaireachtaí seachtracha cuí ar nós NEPS, NCSE, SESS.

• Gach iarracht a dhéanamh a chinntiú go mbíonn rochtain ag daltaí a bhfuil riachtan-
ais speisialta oideachais acu ar mhúinteoirí a bhfuil taithí acu chomh maith le saine-
olas agus eolas acu faoina gcuid riachtanas foghlama.

Ag brath ar chomhthéacs na scoile, is féidir leis an bpríomhoide foireann tacaíochta spei-
sialta um riachtanais oideachais a thionól laistigh den scoil nó sainfhreagrachtaí a tharm-
ligean ar bhaill foirne eile. Moltar comhoibriú idir múinteoirí agus comhphleanáil mar 
bhealach éifeachtach chun freagairt éifeachtach a thabhairt ar dhaltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu.

Is príomhghné de chuid cuimsiú a chur chun cinn agus an múnla seo a chur chun cinn go 
rathúil é go mbeadh freagracht túslíne ar mhúinteoirí a chinntiú go gcuirtear clár agus 
timpeallacht foghlama ar fáil do gach dalta ina gcuid ranganna, daltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu ina measc, a chuireann ar a gcumas rochtain a fháil ar an gcura-
clam agus foghlaim a chur chun cinn. Baintear amach an fhreagracht seo ar an mbealach 
is fearr trí idirdhealú a dhéanamh agus trí ghníomhaíochtaí foghlama cuí a chur ar fáil do 
gach dalta. I dtreoirlínte NEPS, leagtar amach na bealaí inar féidir le múinteoirí freagairt 
ag leibhéal tacaíochta seomra ranga trí shonraí a bhailiú, trí phleananna simplí a chur i 
bhfeidhm agus mar sin de.

Faoin múnla, féadfar breis uaireanta/poist teagaisc a cheapadh i scoileanna do dhal-
taí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Beidh sé mar phríomhchion oibre ag 
múinteoirí breise a leithroinntear faoin múnla seo tacú le cuimsiú na ndaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu i ranganna príomhshrutha. Mar chuid de phríom-
hghníomhaíochtaí múinteoirí tacaíochta beidh cur i bhfeidhm beartaithe na gcur chuigí 
teagaisc comhroinnte laistigh de ranganna príomhshrutha, ar chóir go mbeadh gach dalta 
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rannpháirteach iontu uaireanta. Mar chuid de sin, beidh contanam cur chuigí teagaisc 
chun freastal ar riachtanais éagsúla na ndaltaí ag réimsiú ó theagasc foirne go dtí teagasc 
grúpaí nó aonair. Tá deireadh curtha anois leis an idirdhealú a dhéantar faoi láthair idir 
múinteoirí acmhainne agus múinteoirí tacaíochta foghlama agus ba chóir do scoileanna 
foireann múinteoirí a bhfuil an taithí agus an oiliúint riachtanach acu chun tacú le cuimsiú 
daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i ranganna príomhshrutha a bhunú 
agus a chothabháil.

5. Treoirlínte do scoileanna

Moladh 30

Molann an grúpa oibre go bhforbróidh an DES treoirlínte chun tacú le scoileanna 
acmhainní a leithroinnt ar bhealach seasmhach agus soiléir.

Ba chóir go nglacfadh na treoirlínte seo an chomhairle thuas san áireamh agus iontu frei-
sin ba chóir go mbeadh eolas ar na nithe seo a leanas:

• Cumas an chórais a fheabhsú trí bhéim a leagan ar thaithí foghlama den scoth do 
gach dalta, daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu san áireamh.

• Daltaí a mbíonn tacaíocht de dhíth orthu a aithint trí Chontanam Tacaíochta NEPS.

• Fachtóirí atá le glacadh san áireamh agus tacaíocht á cinneadh do dhaltaí, lena 
n-áirítear an leibhéal tacaíochta ó thuismitheoirí. 

• Cinntí a dhéanamh faoi leibhéal agus faoi mhéid na tacaíochta breise a dhéanfar a 
leithroinnt. 

• Pleanáil aonair do dhaltaí, athbhreithniú an phlean sin san áireamh. 

• Úsáid éifeachtach a bhaint as tacaíochtaí teagaisc breise.

• Struchtúir inmheánacha i scoileanna a leagan amach chun freastal ar riachtanais 
daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, m.sh. foireann SEN, comhor-
daitheoir SEN.

I dtreoirlínte freisin ba chóir go mbeadh sásra leagtha amach a chinnteodh go dtacófaí le 
dearbhú cáilíochta agus úsáid éifeachtach acmhainní tríd na nithe seo a leanas:

• NEPS ag tacú le hleithroinnt éifeachtach acmhainní. 

• An Chigireacht ag tacú le scoileanna le linn féin-mheasúnaithe.

• SENOnna ag déanamh iniúchadh ar úsáid agus leithroinnt acmhainní.
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5 Príomh-mholtaí

Liosta Moltaí

Tá dhá phríomhchéim ag baint leis an múnla nua atá beartaithe ag an ngrúpa oibre chun 
breis acmhainní teagaisc a sheachadadh do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oidea-
chais acu. I gcéim 1 leithroinntear breis acmhainní ar scoileanna agus i gcéim 2 déanann 
scoileanna na hacmhainní a leithroinnt ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oidea-
chais acu. Tá moltaí na tuarascála maidir leis an múnla nua atá beartaithe liostaithe thíos 
faoi Céim 1 agus Céim 2. Tá moltaí maidir le cur i bhfeidhm an mhúnla taifeadta go leith-
leach faoin gceannteideal ‘cur i bhfeidhm’.

Céim 1: Leithroinnt ar scoileanna

Molann an grúpa oibre go mbeadh dhá ghné sa leithroinnt a dhéanfar ar bhreis acmhainní 
teagaisc ar scoileanna:

• Gné próifíle oideachais scoile bunaithe ar thrí mhír: daltaí a bhfuil riachtanais spei-
sialta oideachais chasta acu; torthaí tástálacha caighdeánaithe; agus comhthéacs 
sóisialta na scoile.

• Bunghné bunaithe ar leithroinnt acmhainní teagaisc a dhéanfar ar gach scoil príomh-
shrutha chun tacú le cuimsiú, chun teacht chun cinn deacrachtaí foghlama a laghdú 
agus chun luathidirghabháil a éascú [Moladh 1].

Maidir le riachtanais speisialta oideachais chasta, molann an grúpa oibre seo a leanas:

• Mar chuid dá gcuid oibre, tabharfaidh Eagraitheoirí Riachtanais Oideachais Speisialta 
(SENOanna) eolas ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais chasta acu (a 
aithníodh ag am a mbreithe nó roimh theacht ar scoil) ar ais dá gcuid gceantar áitiúil ar 
thimthriall dhá bhliain agus forbrófar prótacal idir an NCSE agus an HSE lena chinntiú 
gur féidir an t-eolas seo a bhailiú go seasmhach ag leibhéal áitiúil. [Moladh 2]

• Beidh na sonraí ar dhaltaí a dhéantar a riachtanais chasta a aithint tar éis teacht ar 
scoil, bunaithe ar eolas a chuirfidh na gairmithe cuí ar fáil do scoileanna (m.sh. síceo-
laithe NEPS, seirbhísí HSE, éisteolaithe, foirne CAMHS srl.) [Moladh 3]

Maidir le torthaí scrúduithe caighdeánaithe, molann an grúpa oibre seo a leanas:

• Molann an grúpa oibre go mbeadh rochtain ag an NCSE ar thorthaí tástálacha arna 
gcur isteach ag gach scoil phríomhshrutha chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna 
agus go gceanglódh an Roinn ar scoileanna an líon daltaí a chláraíonn ag gach ceann 
de na scóir STen a thuairisciú.11 [Moladh 4]

• Bainfear úsáid as sonraí tástálacha comhiomlána ar feadh tréimhse trí bliana 
[Moladh 5]

11 Faoi láthair, tuairiscíonn scoileanna ar an líon daltaí atá i STen-anna 1-3 nasctha, STen4, STen5, STen6, STen7 
agus STen-anna 8-10 nasctha.
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• Eiseoidh an Roinn ciorclán a chuirfidh treoir ar fáil do scoileanna ar na himthosca 
reatha faoinar féidir le daltaí díolúine a fháil ó thrialacha caighdeánaithe.  [Moladh 
6]

• TChun gníomhú in aghaidh deacracht ar bith a d’fhéadfadh tarlú, glacfar leis na 
bearta seo a leanas:

 – Cuirfear oiliúint éigeantach ar mhúinteoirí maidir le riar, scóráil agus léirimhíniú 
na dtástálacha caighdeánaithe 

 – Eiseoidh an Roinn ciorclán a chuirfidh treoir ar fáil do scoileanna ar na himthosca 
reatha faoinar féidir le daltaí díolúine a fháil ó thrialacha caighdeánaithe. 

 – Tacóidh NEPS le scoileanna chun torthaí tástálacha a phróiseáil agus a anailísiú, 
chun bheith mar bhunús d’idirghabháil agus d’leithroinnt acmhainní teagaisc, 
más gá.

 – Beidh luathaistriú torthaí tástálacha caighdeánaithe chuig scoileanna iarbhun-
scoile i bhfeidhm 

 – Déanfar an bonn filleacháin a chothabháil i scoileanna agus beidh sé ar fáil don 
DES nó d’oifigigh an NCSE d’athbhreithniú randamach tréimhsiúil.

 – Breithnóidh an DES cad iad na ceaduithe is féidir a chur i bhfeidhm chun  
an dóigh a dtarlaíonn tuairisciú míchruinn a laghdú.  
[Moladh 7]

• Má leantar ar aghaidh ag úsáid torthaí tástálacha caighdeánaithe mar ghné chun 
próifíl oideachais na scoile a bhunú, ba chóir don DES na nithe seo a leanas a thab-
hairt ar aird:

 – A chinntiú go dtabharfar isteach tástálacha caighdeánaithe i scoileanna iarbhun-
scoile chomh luath agus is féidir 

 – A chinntiú go ndéanfar tástálacha caighdeánaithe a thabhairt cothrom le dáta 
go rialta. 

 – A chinntiú go ndéanfaidh oifigigh DES nó SENOanna torthaí iarbhíre sa scoil a 
sheiceáil go foirfe agus go randamach chun gníomhú in aghaidh tuairisciú 
míchruinn ar bith.

 – Breithniú a dhéanamh ar chóir tástáil amháin a ainmniú le húsáid i ngach scoil. 
[Moladh 8]

Maidir le comhthéacs sóisialta scoileanna, molann an grúpa oibre seo a leanas:

• Go socróidh an DES go mbeifear foinse chuspóireach eolais maidir le comhthé-
acs sóisialta scoileanna (mar shampla trí bhunachar sonraí daltaí bunscoile nó trí 
nascadh le sonraí cuí ón Daonáireamh) ar fáil chomh luath agus is féidir. [Moladh 9]

• Nó go mbeidh foinse chuspóireach eolais maidir le comhthéacs sóisialta scoile-
anna ar fáil, baileofar sonraí daingean ar mhíbhuntáiste oideachais do bhunscoile-
anna trí shuirbhé a dhéanamh ar gach bunscoil. Láidreofar na sonraí atá ar fáil faoi 
láthair d’iarbhunscoileanna (tarscoileadh táillí scrúduithe agus rátaí coinneála na 
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sraithe sóisearaí) trí shuirbhé den chineál céanna a dhéanamh ar iarbhunscoileanna. 
[Moladh 10]

• Tá an DES ag breithniú bearta a chur i bhfeidhm a chuirfidh trédhearcacht chun 
cinn nuair atáthar ag fáil sonraí ar ais ó scoileanna maidir le comhthéacs sóisialta. 
Ar na bearta sin d’fhéadfadh go mbeadh ar scoileanna an bonn a bhí leis an tuair-
isceán a choinneáil; sonraí sa scoil a sheiceáil go randamach chun gníomhú in 
aghaidh tuairisciú míchruinn ar bith; agus tuairisceáin scoileanna a bhailíochtú in 
aghaidh sonraí socheacnamaíochta a bailíodh tríd an daonáireamh bliantúil.  
[Moladh 11]

Maidir le ualú a thabhairt do ghnéithe ar leith achun próifíl oideachais na scoile a bhunú, 
molann an grúpa oibre seo a leanas:

• Sannfar ualú san ord tosaíochta seo a leanas:

 – Sannfar an t-ualú is airde ar dhaltaí a bhfuil riachtanais chasta acu. 

 – Sannfar an dara ualú is airde ar thorthaí tástálacha caighdeánaithe. 

 – Sannfar an tríú ualú is airde i ndáil le comhthéacs sóisialta na scoile (míbhun-
táiste oideachais, inscne, agus suíomh na bunscoile) [Moladh 12]

Maidir le próiseas achomhairc, molann an grúpa oibre seo a leanas:

• Beidh próiseas achomhairc neamhspleách i bhfeidhm lena mbeidh scoil in ann a 
próifíl oideachais a achomharc agus/nó lena mbeidh tuismitheoirí in ann leithroinnt 
scoileanna ar bhreis acmhainní teagaisc a achomharc. (Moladh 13]

Maidir leis an ngné bhunlíne, molann an grúpa oibre seo a leanas:

• Beidh leithroinnt bhunlíne ar acmhainní teagaisc chuig gach scoil phríomhshrutha, 
a thiocfaidh leis an líon foriomlán ar an rolla, mar phríomhghné den mhúnla nua. 
(Moladh 14]

Maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar leithroinntí scoileanna, molann an grúpa oibre 
seo a leanas:

• Ba chóir go bhfágfaí tacaíochtaí breise teagaisc i bhfeidhm ar dtús ar feadh tréimhse 
dhá bhliain. De réir mar a bheidh an múnla nua neadaithe níos mó sa chóras, is féidir 
an tréimhse sin a leathnú amach go dtí trí bliana. Déanfar athbhreithniú ar fhorbairt 
bhunscoileanna gach bliain, mar atá sainmhínithe i gciorclán 13 / 2013. [Moladh 15]

Maidir leis an ualach riaracháin atá ar scoileanna a laghdú, molann an grúpa oibre seo 
a leanas:

• Forbrófar lárchóras sonraí ar líne chun tacú le scoileanna an t-eolas riachtanach a 
bhailiú agus a chur isteach aon uair amháin agus sin uile. [Moladh 16]

• Faoin múnla nua, ní dhéanfar idirdhealú níos mó idir múinteoirí tacaíochta foghlama 
agus múinteoirí acmhainne, tabharfar múinteoirí tacaíochta orthu as seo amach. 
Cuirfear deireadh leis an idirdhealú atá ann faoi láthair idir forleithne riachtanais 
speisialta oideachais ‘ard’ agus ‘íseal’. [Moladh 17]
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• Ag teacht leis an múnla nua agus le comhairle beartas NCSE roimhe seo (NCSE, 
2013), molann an grúpa oibre gur chóir go mbeadh múinteoir ar bith a shanntar ról 
tacaíochta i scoil air/uirthi oilte agus in ann gach dalta le riachtanais speisialta oidea-
chais a mheasúnú agus a theagasc agus in ann comhairle a thabhairt do mhúinteoirí 
eile maidir le hidirghabhálacha áirithe a leagan amach agus a chur i bhfeidhm agus 
tacú leis na múinteoirí sin. [Moladh 18]

Céim 2: Scoileanna ag leithroinnt breis acmhainní

Maidir le scoileanna a bheith ag leithroinnt breis acmhainní teagaisc, molann an grúpa 
oibre seo a leanas:

Tacóidh na nithe seo a leanas leis an leithroinnt a dhéanfaidh scoileanna ar bhreis 
acmhainní teagaisc nó an úsáid a bhainfidh siad astu:

• Síceolaithe NEPS ag baint úsáid as creat fadhb-réitigh chun tacú le scoileanna ndal-
taí í a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ar fud an chontanaim a aithint agus 
chun tacú le scoileanna freisin idirghabhálacha fianaise-bhunaithe a bheidh inoi-
brithe laistigh de chomhthéacs scoile nó ranga faoi leith a leagan amach. 

• Córas chun comhairle a thabhairt do scoileanna maidir le conas spriocanna cuí a fhor-
bairt do dhaltaí atá ag fáil tacaíocht bhreise agus do thaifead torthaí.

• Treoirlínte chun tacú le scoileanna ndaltaí í a dteastaíonn tacaíocht bhreise uathu a 
aithint agus a gcuid post múinteoireachta breise a úsáid agus a leithroinnt chomh 
héifeachtach agus is féidir.

• Seirbhís Tacaíochta um Chuimsiú an NCSE.  
[Moladh 19]

Maidir le Seirbhís Tacaíochta um Chuimsiú an NCSE (ISS), molann an grúpa oibre seo a 
leanas:

• Seirbhís Tacaíochta um Chuimsiú do scoileanna a bhunú, faoi bhainistíocht an NCSE 
chun seirbhís chomhleanúnach a chur ar fáil do scoileanna. [Moladh 20]

• Coinneofar poist múinteoirí (ón gcontanam foriomlán de phoist bhreise múinte-
oirí) chun cur ar chumas na seirbhíse seo tacú le scoileanna agus chun cur leis na 
tacaíochtaí eile atá ar fáil sa chóras cheana féin. [Moladh 21]

• Bainfear úsáid as an tSeirbhís Tacaíochta um Chuimsiú chun cúnamh láithreach a 
thabhairt do scoileanna in imthosca nach mbíonn súil leo agus eisceachtúla, sa chás 
go mbeidh sin léirithe agus de réir mar a thiocfaidh riachtanais chun cinn sa scoil. 
[Moladh 22]

Maidir le torthaí do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a thaifeadadh 
agus a thuairisciú, molann an grúpa oibre seo a leanas:

• Éileofar ar scoileanna eolas bunlíne, na spriocanna a leagadh síos do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu agus an dul chun cinn a rinneadh maidir leis na 
spriocanna sin a thaifeadadh. Cuirfear leis an leibhéal sonraíochta atá le taifead de 
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réir a chéile ag teacht le leibhéal riachtanais fhoghlama an dalta agus an díochracht 
tacaíochta atá de dhíth. [Moladh 23]

• Chun maoirseacht sheachtrach a chinntiú, beidh an NCSE freagrach as monatóireacht 
a dhéanamh ar an úsáid a bhainfear as na hacmhainní a leithroinnfear faoin múnla 
seo mar aon leis an tionchar a bheidh ag na hacmhainní seo ar thorthaí foghlama na 
ndaltaí. [Moladh 24]

• Molann an grúpa oibre go n-éileofaí ar scoileanna, tar éis plé a dhéanamh leis na 
geallsealbhóirí cuí, tuarascálacha bliantúla a thabhairt chuig an NCSE maidir le conas 
ar imlonnaíodh breis acmhainní, an dul chun cinn a rinneadh agus na torthaí daltaí a 
baineadh amach tríd an bpróiseas plean foghlama. Beidh daltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu, agus a bheidh ag fáil tacaíochta i mbunscoileanna agus in 
iarbhunscoileanna san áireamh. [Moladh 25]

Maidir le cur i bhfeidhm, molann an grúpa oibre seo a leanas:

• Ní mór creat don mhúnla a chomhaontú ar dtús i bprionsabal sula gcuirfear tús le 
bailiú agus anailísiú sonraí. Mar chuid den chéim chur i bhfeidhm, déantar sonraí a 
bhailiú agus a anailísiú ar dtús ar shampla beag scoileanna sula mbeidh ar gach scoil 
an t-eolas a chur ar ais. [Moladh 26]

Maidir le tionchar an mhúnla nua, molann an grúpa oibre seo a leanas:

• Breithníonn an DES go mbeidh leithroinnt breis acmhainní teagaisc ag brath ar chom-
hlíonadh scoileanna leis na coinníollacha seo a leanas:

 – Beartas rollaithe a bheidh go hiomlán uileghabhálach a chur i bhfeidhm ina 
mbeidh sé luaite go soiléir go bhfuil fáilte roimh gach dalta dul ar an rolla, in 
ainneoin riachtanas foghlama. 

 – Cur i bhfeidhm an mhúnla Chontanam Tacaíochta NEPS, lena n-áirítear measúnú 
céimithe ar riachtanais foghlama agus cur i bhfeidhm clár luathidirghabhála.

 – Tacaíocht a thabhairt do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu a mhéid agus is féidir i ngníomhaíochtaí scoile     
[Moladh 27]

• Ní mór athrú ar bith a dhéanfar ar leibhéal na dtacaíochtaí teagaisc a leithroinnfear 
ar scoileanna aonair faoin múnla nua a bhainistiú go cuí agus b'fhéidir go mbeidh gá 
socruithe idirthréimhseacha a bhreithniú mar is gá. [Moladh 28]

• Ní mór am leordhóthanach a thabhairt ionas gur féidir breis comhairliúcháin a reáchtáil leis 
na geallsealbhóirí oideachais sula gcuirfear an múnla nua i bhfeidhm i scoileanna.   
[Moladh 29]

Maidir le treoirlínte do scoileanna, molann an grúpa oibre seo a leanas:

• Forbróidh DES treoirlínte chun tacú le scoileanna acmhainní a leithroinnt ar bhealach 
comhsheasmhach agus trédhearcach. [Moladh 30]
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6 Aguisíní

Aguisín 1: Ballraíocht an Ghrúpa Oibre

(Príomhthéacs faoi thagairt: Cuid 1: Cúlra agus Comhthéacs)

Baill an Ghrúpa Oibre, le Teresa Griffin, CEO, NCSE

Líne ar chúl C go D: Don Mahon, Pat Kinsella, Anne English, Brian Mac Giolla Phádraig, 
Maureen Costello, James O’Grady, Peter Archer, Mary Byrne

Líne chun tosaigh C go D: Áine Lynch, Eithne Fitzgerald, Teresa Griffin (CE0), Eamon Stack 
(Cathaoirleach), Katherine O’Leary, Antoinette NicGearailt

• Eamon Stack* (Cathaoirleach), Cathaoirleach NCSE agus Iar-phríomhchigire, DES

• Don Mahon*, Leas-phríomhchigire, DES

• Maureen Costello*, Ball de Chomhairle NCSE, Stiúrthóir na Seirbhíse Náisiúnta 
Síceolaíochta Oideachais

• Peter Archer*, Stiúrthóir, Foras Taighde ar Oideachas, Droim Conrach

• Brian Mac Giolla Phádraig*, Cigire, DES.

• James O’Grady*, Ball de Chomhairle NCSE, Iar-bhainisteoir Náisiúnta ar Sheirbhísí 
Míchumais san HSE agus comhairleoir beartas don Roinn Sláinte agus Leanaí. 

• Áine Lynch, Stiúrthóir, Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí, Bunscoileanna

• Katherine O’Leary, Stiúrthóir, Inclusion Ireland, Tuismitheoir beirt leanaí faoi mhíchu-
mas agus iarbhall d’Fhóram Comhairliúcháin NCSE

• Anne English, Príomhoide, bunscoil

• Antoinette Nic Gearailt, Príomhoide, iarbhunscoil

• Pat Kinsella, Ball de Chomhairle NCSE agus Iarphríomhoide, iarbhunscoil

• Eithne Fitzgerald, Ball de Chomhairle NCSE agus Ceannasaí Beartas agus Taighde ag 
an Údarás Náisiúnta Míchumais

• Albert O’Donoghoe, An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

• Mary Byrne*, Ceannasaí Oideachas Speisialta, NCSE

• Thacaigh Clare Farrell, Leas-phríomhoifigeach, NCSE le hobair an ghrúpa

* Seasann an réiltín do bhaill a bhí ar an ngrúpa oibre agus ar an ngrúpa comhairleach 
araon.
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Aguisín 2: Measúnú ar leibhéil míbhuntáiste i mbunscoileanna 
do DEIS

(Príomhthéacs tagartha: Míbhuntáiste oideachais)

Measúnú ar leibhéil míbhuntáiste i mbunscoileanna do DEIS

De réir mar a bhí le tionscnamh roimhe seo chun aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste 
oideachais i mbunscoileanna, bhí an leithdháileadh acmhainní faoi DEIS bunaithe ar 
eolas maidir le próifíl shocheacnamaíoch na scoile a bhí curtha ar fáil ag an bpríomhoide, 
ar ar tugadh ‘suirbhé DEIS’. Thug an Foras Taighde ar Oideachas (ERC) faoi shuirbhé ar 
gach bunscoil i míonna na Bealtaine agus an Mheithimh 2005. Iarradh ar phríomhoidí 
tuarascáil a chur le chéile maidir leis an líon daltaí ó theaghlaigh le saintréithe socheac-
namaíoch éagsúla a bhaineann le bochtaineacht. Bhí cinneadh beartais déanta ag an 
Aire ag céim níos luaithe nár chóir go gcuirfeadh aon tomhas maidir le torthaí foghlama 
i mbunscoil go díreach leis an measúnú ar leibhéal míbhuntáiste na scoile sin. Dá bhrí 
sin, bheadh na hathróga a bheadh le tógáil san áireamh ó thaobh aicmiú a dhéanamh ar 
scoileanna chun bunscoileanna a shainaithint do DEIS teoranta do chomhthéacs déime-
agrafach agus socheacnamaíoch. Comhaontaíodh, áfach, go gcinnfí an rogha athróga 
áirithe agus an t-ualach a bheadh le sannadh ar na hathróga sin tríd an gcomhcheangal a 
bheadh acu le beart oideachais (meastachán a bheadh curtha ar fáil ag príomhoidí scoile 
sa suirbhé ar an gcéatadán daltaí sa scoil atá ag nó faoi peircintíl 10 sa léamh).

Ceapadh foirmle bunaithe ar mhúnlú staitistiúil agus úsáid á baint as cúlchéimniú loigh-
isticiúil measctha de réir nósanna imeachta a bhfuil cur síos déanta orthu in Archer agus 
Sofroniou (2008). Cé gur measadh go raibh go leor láidreachtaí ag gabháil leis an fhoirmle 
sin (m.sh. thóg sé comhdhéanamh inscne agus saintréithe áirithe míbhuntáiste na scoile 
i gceantair thuaithe san áireamh), bheadh deacrachtaí i dtéarmaí forfheidhmiú beartais 
mar thoradh ar a úsáid. Rinneadh forbairt agus tástáil ar fhoirmle eile (leithdháileadh 
acmhainní) dá réir sin. Baineadh úsáid as dhá chritéar agus an rogha seo á roghnú: 1) 
Ba chóir an comhghaol idir an scór a ghin an fhoirmle leithdháilte acmhainní agus an 
scór scála múnla-bhunaithe a uasmhéadú agus 2) ba chóir an comhghaol idir an scór a 
ghineann an fhoirmle leithdháilte acmhainní agus an beart oideachais a uasmhéadú.

Rinneadh fiosrú ar roinnt féidearthachtaí sular aithníodh foirmle shásúil. Baineann an 
fhoirmle úsáid as sé athróg (dífhostaíocht, tuismíocht aonair, an Lucht Siúil, teaghlaigh 
móra, deontais leabhair agus cóiríocht údaráis áitiúil). Is ionann gach ceann de na sé 
athróg agus céatadáin agus tugtar ualú cothrom do gach ceann.

Thug an fhoirmle seo líon iomlán pointí do gach scoil le raon teoiriciúil ó 0 go 600 (Archer 
& Sofroniou, 2008). Baineadh úsáid as an líon iomlán pointí DEIS le hord aicmithe fori-
omlán scoileanna a chur ar fáil i dtéarmaí an leibhéil measúnaithe míbhuntáiste agus 
cuireadh dhá ord aicmithe ar leithligh le chéile do scoileanna tuaithe agus do scoileanna 
eile. Baineadh úsáid as na hoird aicmithe sin le scoileanna a shannadh chuig trí chatagóir 
rannpháirtíochta sa Chlár Tacaíochta Scoile (SSP): Banda uirbeach 1, Banda uirbeach 2 
agus an tuath.
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Tá an modh measúnaithe seo míshásúil ar go leor bealaí, lena n-áirítear an chuid sin atá 
luaite thuas, nuair atáthar ag cur an fhoirmle leithdháilte acmhainní i gcomparáid leis an 
gceann múnla-bhunaithe. Ní bhaineann an modh seo úsáid as athróga oideachasúil frei-
sin ach amháin go hindíreach, braitheann sé go huile agus go hiomlán ar mheastacháin 
na bpríomhoidí i ndáil le bearta athróga socheacnamaíoch agus bhí socrú scoithph-
ointí le haghaidh scoileanna a shannadh don SSP bunaithe ar infhaighteacht acmhainní 
seachas ar riachtanais na scoile (féach Weir & Archer, 2005). Tá scéimeanna le haghaidh 
a thabhairt ar mhíbhuntáiste ag leibhéal bunscoile, áfach, ag brath go mór i gcónaí ar 
nósanna imeachta den chineál sin. Mar shampla, ó 1990 ar aghaidh ba iad meastacháin 
na bpríomhoidí maidir le céatadán na ndaltaí ó chúlraí bochta a chinn cead isteach i Scéim 
na Limistéar faoi Mhíbhuntáiste (DAS) den chuid is mó (m.sh. ó theaghlaigh ina raibh 
an saothraí dífhostaithe, agus a raibh cónaí orthu i dtithíocht údarás áitiúil). Sa mhéid 
ab fhéidir é sin a fháil amach, ba ghnách leis na féintuarascálacha sin a thabhairt le rá 
go mbeadh na scoileanna céanna á gcatagóiriú mar scoileanna ar theastaigh acmhainní 
breise uathu. Fuair Weir agus Archer (2005) amach go raibh roinnt mhaith forluí ag tarlú 
i scoileanna rannpháirteacha idir ceithre scéim a bhí dírithe ar aghaidh a thabhairt ar 
mhíbhuntáiste. Chomh maith leis sin, tá comhghaol an-ard ag na hinnéacsanna ar nós 
na gceann sin a úsáideadh i DEIS le meastachán na gcéatadán de dhaltaí le riachtanais sa 
scoil a chuir na príomhoidí ar fáil ina n-iarratas chun na Roinne Oideachais agus Eolaíochta 
ar leabhair saor in aisce. Mar shampla, thuairiscigh Weir agus Archer (2005) comhghaol 
de 0.86 idir an athróg do dheontais leabhair agus na pointí iomlán do Cothrom na Féinne 
a Thabhairt do Leanaí (an scéim a tháinig díreach roimh DEIS). Cé go léiríonn na torthaí 
seo go bhfuil na nósanna imeachta a bhaineann le meastacháin na bpríomhoidí iontaofa, 
áfach (mar go n-aithníonn siad na scoileanna céanna de ghnáth) tá ceisteanna ann i 
gcónaí cibé an bhfuil na táscairí agus na meastacháin a ghabhann leo bailí i dtéarmaí 
míbhuntáiste a aithint.

Is féidir roinnt pointí a dhéanamh agus measúnú a dhéanamh ar cheisteanna cibé an 
ndéanann nó nach ndéanann na meastacháin ionadaíocht ar bhearta bailí míbhuntáiste. 
Is cosúil go soláthraíonn na sonraí meastacháin chruinn ar ghnóthachtáil scoile comhi-
omlán. Is féidir é sin a fheiceáil sna sonraí ón gcéad tuarascáil maidir le meastóireacht 
neamhspleách DEIS (Weir & Archer, 2011). Bhí gnóthachtálacha tomhaiste na ndaltaí a 
bhí ag freastal ar scoileanna a bhí rannpháirteach san SSP go mór faoi bhun gnóthachtála-
cha na ndaltaí sin a raibh na trialacha caighdeánaithe orthu. Chomh maith leis sin, laist-
igh den SSP, bhí meán-gnóthachtálacha na ndaltaí sna scoileanna i mBanda 1 go seasta 
faoi bhun gnóthachtálacha na ndaltaí sin i mBanda 2. Cé go n-eascraíonn sé go hindíreach 
ó shonraí a bailíodh don mheastachán, is ionann é seo agus fianaise tacaíochta maidir 
le bailíocht an mhodha a úsáideadh le measúnú a dhéanamh ar mhíbhuntáiste agus ar 
deireadh ar na bealaí le scoileanna a aithint lena gcur san áireamh san SSP.

Níos suntasaí fós, b'fhéidir, tá torthaí cleachtais inar meaitseáladh meán-ghnóthachtáil 
scoile do scoileanna a bhí rannpháirteach sa mheasúnú náisiúnta i léamh an Bhéarla sa 
bhliain 2004 le pointí iomlán Deis do na scoileanna céanna sin. Rinneadh na torthaí a 
bhreacadh ansin in aghaidh na bpointí (féach Fíor 1).
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Fíor 1. Meán-ghnóthachtáil do dhaltaí an cúigiú ranga sa Mheasúnú Náisiúnta maidir le 
Léamh an Bhéarla 2004 agus pointí DEIS na scoile

Is ionann gach ciorcal i bhFíor 1 agus scoil. Is ionann an líne chothrománach san fhíor agus 
meánleibhéal náisiúnta de 250 don triail léitheoireachta. Is ionann an dá líne ingearach 
agus na scoithphointí ábhartha do rannpháirtíocht san SSP uirbeach (tugadh cuireadh do 
scoileanna le 167 go 247 pointe a bheith rannpháirteach i mBanda 2; tugadh cuireadh do 
scoileanna le os cionn 247 pointe a bheith rannpháirteach i mBanda 1). Tá an dlúthbhaint 
idir iomlán na bpointí agus an meán-ghnóthachtáil soiléir sa chomhghaol láidir idir an dá 
bheart (-0.79) rud a léiríonn de réir mar a ardaíonn na pointí iomlán go dtagann titim ar 
mheán-ghnóthachtáil. Is féidir an patrún seo a fheiceáil freisin ó ghaireacht an chuid is mó 
de scoileanna le líne thrasnánach shamhailteach ón gcoirnéal uachtair ar chlé go dtí an 
coirnéal in íochtar ar dheis. Tá diallais ann ón bpatrún seo, ar ndóigh, ar nós an dá scoil i 
mBanda 2 le gnóthachtáil atá os cionn an mheáin. Maidir leis sin, is fiú a thabhairt ar aird, 
áfach, gur scóráil gach scoil i mBanda 2 sa sampla faoin meán sa triail.
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Aguisín 3: An Próiseas Comhairliúcháin

(Príomhthéacs tagartha: Cuid 2: Próiseas Taighde agus Comhairliúcháin)

Réamhrá

Rinne an NCSE stiúradh ar chomhairliúchán fadréimseach le príomh-chomhpháirtithe 
oideachais chun cabhrú leis an ngrúpa oibre forbairt a dhéanamh ar a mholadh maidir 
le múnla nua le tacaíocht teagaisc bhreise do scoileanna a leithdháileadh. Áiríodh 
ar na geallsealbhóirí sin, tuismitheoirí, múinteoirí, príomhoidí, lucht gairme sláinte, 
comhlachtaí bainistíochta scoile, foireann na Roinne Oideachais agus Scileanna (NEPS, 
cigirí) eagraithe riachtanais speisialta oideachais (SENOanna), grúpaí abhcóideachta, 
oifigigh ó cheardchumann na múinteoirí.

Reáchtáladh sraith cainteanna grúpa leis na comhpháirtithe oideachais sin i míonna Meán 
Fómhair agus Deireadh Fómhair na bliana 2013. Reáchtáladh Fóram Comhairliúcháin an 
NCSE i mí Deireadh Fómhair na bliana 2013.

Iarradh ar gach grúpa na ceisteanna seo a leanas a phlé:

A. Próifíl oideachais scoile:

 – Conas is féidir cur le próifíl oideachais scoile chun a chinntiú go gcuirtear gach 
dalta le riachtanas speisialta oideachais san áireamh, gan ghá le diagnóis a thab-
hairt maidir le míchumas?

 – Cén t-eolas atá ar fáil sa chóras chun cur leis an bpróifíl seo?

B. Taifeadadh agus tomhas a dhéanamh ar thorthaí do dhaltaí le riachtanais speisialta 
oideachais:

 – Cad iad na torthaí ba chóir a thaifeadadh?

 – Conas is cóir iad sin a thomhas?

 – Conas is cóir iad sin a thaifeadadh?

Cuireadh ceisteanna díospóireachta ar fáil do na rannpháirtithe roimh an gcruinniú agus 
tugadh cuireadh dóibh iad sin a phlé lena gcomhghleacaithe. Bhí na ceisteanna bunaithe 
ar na téarmaí tagartha a bhí leagtha amach don ghrúpa oibre. Tugadh cuireadh do na 
rannpháirtithe, ar thabhairt chun críche gach aon chomhairliúchán, aon saincheiste-
anna eile a ardaíodh le linn na díospóireachta a phlé lena gcomhghleacaithe agus moltaí 
scríofa a chur faoi bhráid an NCSE lena mbreithniú. 

Tá achoimre ar na príomhthuairimí a léiríodh le linn an phróisis san achoimre thíos.

Pointí ginearálta maidir leis an múnla atá molta

Bhí tuairim ghinearálta i measc na ngrúpaí comhairliúcháin maidir leis an méid seo a 
leanas:
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Ní mór go mbeidh an múnla nua cothrom, trédhearcach agus solúbtha

• Bhí comhaontú ann gur chóir go mbeadh gach scoil ina scoil uilechuimsitheach agus 
go bhfuil gá le bealach níos cothroime a aimsiú le tacaíocht teagaisc bhreise a leith-
dháileadh ar scoileanna leis an bprionsabal sin a léiriú. D’fháiltigh geallsealbhóirí 
oideachais go ginearálta roimh mholadh an NCSE go ndéanfaí forbairt ar mhúnlaí 
nua le hacmhainní teagaisc bhreise a leithdháileadh ar scoileanna príomhshrutha, 
bunaithe ar riachtanas próifílithe gach scoile. D’fháiltigh lucht gairme sláinte roimh 
an múnla beartaithe freisin mar go dtacaíonn sé le polasaí nua an HSE le seirbhísí 
míchumais a chur chun cinn do leanaí. Má ghlactar leis ciallóidh sé go mbeidh fócas 
coiteann ag measúnuithe sláinte agus oideachais amach anseo – chun riachtanais 
oideachais agus sláinte do leanaí a dhéanamh amach – seachas tacaíocht oideachais 
bhreise a thionscnamh.

• Na croíphrionsabail – ghlac gach grúpa leis – gur chóir acmhainní a chur ar fáil do 
scoileanna bunaithe ar riachtanais aitheanta na ndaltaí agus gur chóir acmhainní atá 
ar fáil a dhíriú ar na ndaltaí sin ag a bhfuil an leibhéal riachtanais is mó.

• Ní mór go gcuirfeadh aon mhúnla nua go mór leis an gcóras reatha. Cé go bhfuil 
míbhuntáistí leis an gcóras leithdháilte reatha gan amhras, mar atá aitheanta i bpái-
péar comhairle polasaí an NCSE, tá eolas ag scoileanna agus ag tuismitheoirí ar an 
gcóras. Chuir an múnla leithdháilte ginearálta go háirithe cobhsaíocht ar fáil do 
scoileanna i dtéarmaí soláthar foirne.

• Mhothaigh comhalta amháin den ghrúpa múinteoirí an-láidir go mbeadh leibhéal 
éigin acmhainní teagaisc croíláir á bhfáil ag gach scoil chun tacú le daltaí le riachta-
nais speisialta, riachtanais tacaíochta foghlama agus dhaltaí le EAL (Béarla mar 
Theanga Bhreise) ar bhealach atá cosúil leis an múnla reatha GAM i mbunscoileanna.

• Ní mór go mbeadh na táscairí atá á n-úsáid le próifíl oideachais scoileanna a bheith 
cothrom, agus trédhearcach go feiceálach agus ní mór go dtabharfadh siad soiléi-
reacht chuig scoileanna maidir leis an mbonn leithdháiltí foirne. Ní mór go mbeadh 
táscairí ualaithe go cuí chun go léireodh siad a bhfuil á chur acu go haonar le próifílí 
foriomlán scoile.

• Ní mór an múnla nua a thástáil go hiomlán sula bhfeidhmítear é chun a chinntiú go 
bhfuil tuiscint iomlán ar a tionchar ar na leibhéil acmhainní atá á gcur ar fáil don scoil. 
Ní mór ‘profáil’ a dhéanamh ar an múnla, go háirithe lena thionchar ar scoileanna 
beaga, scoileanna sóisearacha, scoileanna uirbeacha agus tuaithe agus mar sin de a 
imscrúdú.

• Ní mór cothromú leordhóthanach a dhéanamh ar an múnla chun cobhsaíocht a chur 
ar fáil do scoileanna i dtéarmaí foirne ach deis a thabhairt le haghaidh solúbthacht 
mar fhreagra ar phróifílí scoileanna atá ag athrú nó scoileanna atá i mbéal forbartha.

• Léirigh roinnt grúpaí an tábhacht a bhain le measúnú síceolaíochta chun eolas a chur 
ar fáil do chláir theagaisc agus foghlama.

• Chuir comhlachtaí bainistíochta scoileanna iar-bhunoideachais béim láidir ar tháb-
hacht measúnú síceolaíochta mar bhonn le tacaíocht teagaisc bhreise a leithdháile-
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adh. Cé gur thuig an grúpa go raibh éagothromas áirithe ann a bhaineann le cumas 
cognaíoch difreálach laistigh den chohórt tarlaithe, creideann an grúpa mar sin féin:

 – Go soláthraíonn an múnla measúnú síceolaíochta gairmiúil neamhspleách ar 
dhaltaí agus go ngabhann ní amháin moladh maidir le cur ar fáil acmhainní 
leis ach go dtéann sraith moltaí leanbh-shonrach eile leis freisin a bhaineann le 
suíomh na scoile.

 – Tacaíonn sé le soiléireacht fócais níos fearr agus cinnteacht ó thaobh pleanáil 
oideachais aonair.

 – Admhaítear nach amháin gur feiniméan cognaíoch ach feiniméan atá thar 
a bheith mothachtálach, sóisialta agus cinéistéiseach atá i rochtain ar an 
bhfoghlaim agus go gcaithfidh scoileanna a bheith ábalta, i dtéarmaí am múin-
teora, soláthar a dhéanamh don iliomad riachtanais a léiríonn aon dalta ar leith 
le coinníollacha buana den sórt sin. 

 – Cuireann sé deis ar fáil le haghaidh leithroinnt solúbtha agus éagsúlacht 
acmhainní riachtanais speisialta foriomlán ar fáil laistigh den scoil.

 – Tacaíonn sé le cur chuige sa scoil uile i leith bainistíocht ar riachtanais speisialta 
oideachais.

 – Soláthraíonn sé cinnteacht maidir le pleanáil amach anseo.

• Mhol líon grúpaí go bhféadfadh sé go mbeadh sé riachtanach próiseas achomhairc a 
thabhairt isteach do scoileanna nach bhfuil sásta leis an leibhéal tacaíochta breise atá 
leithdháilte orthu.

Tá cosc agus luath-idirghabháil tábhachtach

• Bhí sé le feiceáil go raibh ríthábhacht ag baint le cosc a chur ar dheacrachtaí foghlama 
agus le luath-idirghabháil. Ba chóir acmhainní a chur ar fáil do gach scoil ar mhaithe 
le straitéisí coisc agus le luath-idirghabháil chuí a sholáthar do dhaltaí a dteastaíonn 
tacaíocht den sórt sin uathu, mar gheall ar fhianaise taighde maidir lena dtábhacht ó 
thaobh torthaí do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais a chinneadh.

• Mar gheall air sin, ba chóir breithniú a dhéanamh ar ualú breise a leithdháileadh ag 
teacht leis an líon naíonáin bheaga i scoil.

Tacaíocht do dhaltaí agus do thuismitheoirí

• Ba chóir go gcinnteodh an múnla nua go bhfuil tacaíocht teagaisc bhreise ar fáil do 
dhaltaí ar bhealach atá tráthúil agus éifeachtach agus go ndírítear an tacaíocht bhre-
ise ar na ndaltaí sin a bhfuil na leibhéil is mó riachtanais acu.

• Ba chóir go n-aimseodh próifíl na scoile gach dalta le riachtanais speisialta oidea-
chais, gan aon ghá le gach dalta a chomhaireamh. Áirítear ansin daltaí leis na riachta-
nais is casta agus iad siúd a bhféadfadh sé nach mbeadh a gcuid riachtanas le feiceáil 
i dtéarmaí gnóthachtáil íseal i dtrialacha caighdeánaithe, mar shampla daltaí le sion-
dróm Asperger.
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• Ba chóir go mbeadh tacaíocht do dhaltaí faoi cheangal ama agus faoi athbhreithniú 
rialta le freagairt d’athrú ina leibhéil riachtanas foghlama.

• D’fhéadfadh sé go mbraitheadh tuismitheoirí nach bhfuil próifíl na scoile chomh 
dírithe ar an leanbh agus a bhí an múnla leithdháilte íseal a bhí ann roimhe seo 
agus beidh amhras orthu maidir le cá háit ‘a n-oireann’ a leanbh sa chóras nua. 
Tá sé tábhachtach dá bhrí sin go dtuigfeadh tuismitheoirí go bhfuil próifíl na scoile 
bunaithe ar riachtanais leanaí.

• Ní mór go ndeimhneodh an múnla do thuismitheoirí go mbeidh tacaíocht ar fáil dá 
leanbh sa scoil. Ní mór tuismitheoirí a choinneáil ar an eolas maidir le forbairtí agus 
iad a chur san áireamh sa phróiseas trí chomairliúchán leanúnach.

• Chuir na grúpaí go léir béim arís agus arís eile ar an tábhacht a bhaineann le pleanáil 
aonair, le rannpháirtíocht tuismitheoirí agus do dhaltaí le riachtanais speisialta 
oideachais. Ba chóir go mbeadh pleanáil aonair i bhfeidhm d’aon dalta atá ag fáil 
acmhainní breise.

• Tá gach scoil rannpháirteach anois i bhféinmheastóireacht scoile. Ba chóir tabhairt 
faoi thaifeadadh, monatóireacht agus tuairisciú torthaí do dhaltaí le riachtanais spei-
sialta oideachais mar chuid den phróiseas seo.

Tacaíocht do scoileanna

• Tá fiúntas ag baint leis an obair atá á déanamh ag scoileanna maidir le huilechuim-
sitheacht daltaí le riachtanais speisialta oideachais. Thuairiscigh tuismitheoirí ón 
nóiméad a raibh a leanbh san áireamh sa scoil go ndearna siad dul chun cinn agus go 
raibh siad sásta sa scoil go ginearálta.

• Teastóidh tacaíocht ó scoileanna chun forbairt a dhéanamh ar a gcumas le gluaise-
acht i dtreo níos mó béime ar riachtanais fhoghlama daltaí a aithint, le hacmhainní 
atá ar fáil a úsáid chomh maith agus is féidir agus le taifeadadh agus tomhas a dhéan-
amh ar thorthaí do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais. Meastar forbairt 
ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí a bheith ríthábhachtach do rathúlacht an 
mhúnla nua agus ní mór é a bheith neadaithe ann ó thabharfar isteach é.

• Beidh an fhreagracht ar scoileanna, faoin múnla nua, as leithroinnt acmhainní do 
dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais. Cé gur chóir fáilte a chur roimhe sin, beidh 
gá ag scoileanna le treoir shoiléir ó thaobh na freagrachta sin a fheidhmiú, lena 
n-áirítear cén fhianaise agus sonraí ba chóir a úsáid le measúnú a dhéanamh ar leib-
héal riachtanais an dalta.

• Ba chóir acmhainní leordhóthanach a chur ar fáil do NEPS chun tacaíocht a thabhairt 
do scoileanna i bhfeidhmiú an Chontanaim Tacaíochta mar gurbh é sin an mheic-
níocht trína n-aithneofar riachtanais fhoghlama an dalta agus trína dtarlóidh riachta-
nais tacaíochta.

• Ba chóir go mbeadh an múnla sách solúbtha chun freastal ar imthosca eisceachtúla 
agus imthosca nach bhfuil aon súil leo. D’fhéadfaí breithniú a dhéanamh ar ghrúpa 
breise do mhúinteoirí a bheith ann a bheadh ar fáil le tacaíocht a thabhairt do scoile-
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anna nuair a bheadh gá leis. Bheadh gá le hoiliúint in oideachas speisialta a chur ar 
mhúinteoirí a chuireann tacaíocht den chineál sin ar fáil.

• Chuirfeadh comhdhlúthú treoirdhoiciméid ón DES agus óna cuid gníomhaireachtaí le 
hinrochtaineacht na comhairle do mhúinteoirí.

• Ní mór go dtabharfadh an grúpa oibre aitheantas do mhéid agus do réimse tionsc-
namh reatha nua atá ag dul ar aghaidh i scoileanna agus don tionchar atá acu ar 
ualaí oibre na foirne.

Maoirseacht ar úsáid acmhainní i scoileanna

• Tá maoirseacht ar conas a úsáideann scoileanna na hacmhainní atá leithdháilte 
tábhachtach agus ní mór go mbeadh sé i bhfeidhm faoin múnla nua.

Ba chóir iarmhairtí neamhbheartaithe a sheachaint

• Léiríodh údar mór imní go gciallódh tabhairt isteach múnla nua laghdú in acmhainní 
teagaisc bhreise atá ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do dhaltaí le riachtanais spei-
sialta oideachais.

• Léirigh líon grúpaí imní go leanfaidh diagnóisiú le bheith mar bhonn le leithdháile-
adh tacaíochtaí cúraim bhreise agus iontráil chuig scoileanna agus ranganna breise. 
D’fhéadfaí cur le héileamh ar thacaíocht SNA nó d’fhéadfadh atreorúcháin chuig 
socrúchán speisialta a bheith mar thoradh an idirghníomhaithe idir an dá chóras 
leithdháilte.

• Cé gur cuireadh fáilte roimh an smaoineamh próifíl oideachas a bhunú chun críche 
leithdháilte acmhainní go ginearálta, léiríodh údar imní freisin go mbeadh tionchar 
nach raibh i gceist, is é sin béim a chur ar na difríochtaí idir scoileanna mar thoradh ar 
chruthú próifíl oideachais.

• Níor chóir go ngearrfadh táscairí a bhí á n-úsáid chun cur le próifíl oideachas scoile 
pionós ar scoileanna ar éirigh leo aghaidh a thabhairt ar leibhéil íseal gnóthachtála-
cha agus ar rátaí coinneála íseal san am a caitheadh.

Próifíl oideachais a bhunú do scoil

Conas is féidir cur le próifíl oideachais scoile chun a chinntiú go gcuirfear gach dalta le 
riachtanas speisialta oideachais san áireamh, gan gá le diagnóis a thabhairt maidir le 
míchumas?

Ba chóir go dtógfaí an phróifíl scoile ar riachtanais fhoghlama na ndaltaí atá cláraithe sa 
scoil. Ba chóir breithniú a dhéanamh ar na táscairí seo a leanas ar mhaithe lena n-úsáid i 
dtógáil na próifíle scoile:

• Trialacha caighdeánaithe, lena n-áirítear iad siúd atá díolmhaithe ó thrialacha caigh-
deánaithe a thógáil ar fhorais riachtanais/míchumas speisialta oideachais. 

• Aithníodh trialacha caighdeánaithe a bheith mar tháscaire iontaofa agus infhaighte i 
dtógáil ar phróifíl oideachais scoile. Admhaíodh, áfach, gur chóir a bheith airdeallach 
ó thaobh na dtorthaí mar nach ndéanann siad tomhas ach amháin ar chineál sainiúil 
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intleachta; cuireann siad léiriú ar fáil maidir le gnóthachtáil an dalta ag an am agus 
níl siad cuimsitheach i gcónaí ó thaobh daltaí le riachtanais speisialta oideachais.

• Inscne.

• Iomlán na ndaltaí atá cláraithe.

• Eolas maidir le haistriú ó réamhscoileanna (tugadh ar aird go dtéann 95 faoin gcéad 
de leanaí ar aghaidh chuig Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (ECCE) 
anois).

• Eolas ó Mheasúnú Riachtanais an HSE nó ó fhoirne luath-idirghabhála.

• Ag ualú líon na leanaí i sraith na naíonán, ag teacht le luath-idirghabháil mar 
shárchleachtas.

• Stair na scoile roimhe seo maidir le leanaí le riachtanais speisialta oideachais a chlárú.

• Líon na leanaí ón Lucht Siúil.

• Táscaire socheacnamaíoch, mar shampla, stádas fostaíochta, cártaí leighis, leanaí 
atá cláraithe leis na seirbhísí cosanta leanaí, leibhéal oideachais na dtuismitheoirí, 
Innéacs Díothachta Pobal (innéacs Haase).

• Líon na ndaltaí le riachtanais chasta atá cláraithe.

Ardaíodh an cheist maidir le conas na leanaí le riachtanais chasta a aimsiú sula 
dtéann iad isteach sa bhunscoil nó a dtagann a gcuid riachtanas chun cinn le linn na 
bunscolaíochta – gan diagnóis. Moladh go bhféadfaí daltaí ag céim 3 den chontanam 
NEPS a chur san áireamh i bpróifíl na scoile. Leagadh béim, áfach go bhfuil sé 
tábhachtach gan spreagadh a chruthú le daltaí a chur chun cinn róluath chuig céim 3 
den Chontanam Tacaíochta. Admhaíodh freisin nach bhfuil an contanam neadaithe 
i ngach scoil fós. Tugadh ar aird go bhféadfadh sonraí NCSE a bheith úsáideach mar 
shonraí stairiúla sa chomhthéacs seo.

• Torthaí scrúduithe Stát.

• An líon atá ag tógáil páipéir bonnleibhéil.

• Cláir atá ar fáil nó atá molta lena n-úsáid i scoileanna, mar shampla, LCA, JCSP, 
Incredible Years Programme agus mar sin de.

• Líon na ndaltaí le Béarla mar an dara teanga.

• Leibhéal rannpháirtíochta tuismitheoirí in oideachas an linbh.

• Tinreamh.

• Ráta coinneála

• Rátaí forleithne sa chás go bhfuil siad ar an eolas do chatagóirí míchumas áirithe.

• Rannpháirtíocht NBSS san iar-bhunoideachas (cé nach bhfuil ach líon finideach scoile-
anna rannpháirteach sa chlár seo).

• Láithreacht múinteora tacaíochta iompair.
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Taifeadadh agus tomhas ar thorthaí do dhaltaí le riachtanais speisialta 
oideachais – pleanáil aonair

• Chuir gach grúpa béim ar an tábhacht a bhaineann le pleanáil aonair do dhaltaí 
le riachtanais speisialta oideachais. Ba chóir go mbeadh spriocanna foghlama atá 
leagtha amach i bplean foghlama na ndaltaí soiléir, réalaíoch, intomhaiste agus gan 
fócas ró-chaol a bheith ag gabháil leo. 

• Ba chóir go mbeadh eolas maidir le láidreachtaí, deacrachtaí agus stíleanna 
foghlama na ndaltaí san áireamh. Moladh an SDQ (An Ceistiúchán Láidreachtaí 
agus Deacrachtaí) go sonrach mar cheann den tsraith bearta a d’fhéadfaí a úsáid. Is 
ionann é agus beart gearr 25-mír ina bhfuil leaganacha tuismitheora agus múinteora 
araon agus tá sé saor in aisce le híoslódáil agus saor in aisce le húsáid. Tá na leagana-
cha Béarla agus Gaeilge de na ceistiúcháin ar fáil le híoslódáil.

• Ba chóir dul chun cinn maidir leis an leanbh aonair a thomhas.

Torthaí atá le taifeadadh, le tomhas agus a bhfuil monatóireacht le 
déanamh orthu

Ba chóir go mbeadh baint ag na torthaí atá le taifeadadh, le tomhas agus a bhfuil monatói-
reacht le déanamh orthu leis na spriocanna atá leagtha síos i bplean foghlama an dalta 
agus ba chóir go mbeadh siad comhdhéanta de ghnéithe acadúla, sóisialta, mothúcháin 
agus iompraíochta, lena n-airítear:

• Scileanna do mhaireachtáil neamhspleách.

• Scileanna feasachta/oiriúnaitheacha.

• Scileanna spraoi don leanbh atá níos óige.

• Scileanna teanga agus cumarsáide.

• Aistriú rathúil chuig scoil nó chuig príomhshruth.

• Rannpháirtíocht agus dul chun cinn dalta.

• Torthaí trialacha caighdeánaithe sa litearthacht agus san uimhríocht.

• Torthaí scrúduithe Stát.

• Torthaí maidir le ceann scríbe.

• Tinreamh.

• Caidreamh piaraí.

• Folláine mothaitheach.

• Sástacht an linbh/tuismitheoirí le hoideachas leanaí.

• Laghdú i marcálaithe smachtaithe, mar shampla, cur ar fionraí.

• Sonas.

• Muinín.

• Féinmheas
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• Rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí seach-churaclaim.

Tuairisciú torthaí

D’fhéadfaí tuairisciú torthaí a dhéanamh mar chuid de mheastóireacht scoile uile. Áiríodh 
an méid seo a leanas i moltaí maidir le tuairisciú torthaí:

• Ba chóir taifid ar thorthaí do dhaltaí atá ag fáil tacaíocht bhreise a choinneáil sna 
scoileanna agus iad a chur ar fáil do chigirí, don NCSE agus don NEPS, arna n-iarraidh.

• Ba chóir tuarascálacha na ndaltaí ar a gcuid torthaí a bheith san áireamh.

• Ba chóir a iarraidh ar scoileanna sampla de na tuarascálacha gan ainm orthu, a chur 
faoi bhráid ar mhaithe le críocha bailithe sonraí.



Aguisíní

102 Soláthar do Dhaltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu

Aguisín 4: Peirspictíochtaí idirnáisiúnta ar mhúnlaí chun 
tacaíocht a thabhairt do dhaltaí le riachtanais speisialta 
oideachais

(Príomhthéacs tagartha: Cuid 2: Próiseas Taighde agus Comhairliúcháin)

Réamhrá

Tá fás tagtha go hidirnáisiúnta le 25 bliain anuas ar chomhaontú go mbeadh sé de cheart 
ag gach leanbh, lena n-áirítear leanaí le riachtanais speisialta oideachais (SEN) oideachas 
foirmiúil a fháil. Tá sé sin cumhdaithe i gCoinbhinsiún um Chearta a Linbh an UN (1989) 
agus i gCearta an Duine le Míchumas (2008) Rights of Persons with Disabilities (2008) 
agus tugtar aghaidh ar thiomantas d’oideachas uilechuimsitheach do leanaí le riachtan-
ais speisialta i go leor dearbhuithe idirnáisiúnta ar nós Ráiteas Salamanca UNESCO agus 
an Creat Gnímh (1994). Glactar leis go forleathan freisin nach bhféadfaí oideachas do 
dhaltaí le míchumas a bhaint amach gan acmhainní breise a chur ar fáil dóibh má tá siad 
le rochtain a bheith acu ar an gcuraclam ar bhealach ar bith a bheidh ar bhonn comhion-
ann le daltaí nach bhfuil faoi mhíchumas (OECD 2003:12).

In ainneoin na coinbhéirseachta idirnáisiúnta seo, áfach, maidir le tiomantas i leith oidea-
chas uilechuimsitheach agus soláthar tacaíochta do dhaltaí le riachtanais speisialta oide-
achais nó le míchumas, tá sé fós deacair comparáid a dhéanamh maidir le sonraí ar na 
ndaltaí í sin nó ar chostas soláthar riachtanais speisialta oideachais ar fud tíortha mar 
gheall ar líon cúiseanna.

Tugann polasaí mionteagaisc le gairid don Choimisiún Eorpach (An Coimisiún Eorpach 
2013:12) ar thacaíocht do leanaí le riachtanais speisialta oideachais an comhdhear-
cadh polaitiúil seo maidir le tábhacht oideachas uilechuimsitheach ar aird. Ach tugann 
sé ar aird freisin ‘neamhláithreacht shuntasach’ sonraí uile-Eorpach maidir le forleithne 
riachtanais speisialta oideachais nuair a thógtar sainmhínithe éagsúla ar SEN agus cur 
chuige difriúil maidir le sainaithint ar fud tíortha san áireamh.

Léiríodh na deacrachtaí maidir le sonraí idirnáisiúnta inchomparáide a ghiniúint in obair 
an OECD agus in obair na Gníomhaireachta Eorpaigh d’Fhorbairt Oideachas Riachtanas 
Speisialta13 (EADSNE). Chuir an OECD tús le hobair sa bhliain 1996 ar fhorbairt sonraí 
inchomparáide idirnáisiúnta ar dhaltaí le míchumas, deacrachtaí foghlama agus le 
míbhuntáistí le ballthíortha agus tá castacht an taisc léirithe i dtuarascálacha ón bprói-
seas seo (féach OECD 2003; 2007). Léirigh tuarascáil le gairid ó thionscadal EADSNE 
maidir le mapáil a dhéanamh ar fheidhmiú beartais ar oideachas uilechuimsitheach ar 

12 Tacaíocht do leanaí le Riachtanais Oideachais Speisialta an Coimisiún Eorpaigh (2013) http://europa.eu/
epic/studies-reports/docs/eaf_policy_brief_-_support_for_sen_children_final_version.pdf (curtha ar fáil Meán 
Fómhair 2013).

13 Is ionann an Ghníomhaireacht Eorpach d’Fhorbairt Oideachas Riachtanas Speisialta agus Oideachas 
Uilechuimsitheach agus eagraíocht neamhspleách féinrialaitheach a bhunaigh ballthíortha chun feidh-
miú mar ardán comhoibrithe dóibh maidir le forbairt a dhéanamh ar sholáthar d’fhoghlaimeoirí riachtan-
ais speisialta oideachas. Déanann na hAireachtaí Oideachais sna tíortha rannpháirteach cothabháil ar an 
EADSNE (ballstáit an Aontais Eorpaigh chomh maith leis an Íoslainn, an Iorua agus an Eilvéis) agus faigheann 
tacaíocht ó Institiúidí an Aontais Eorpaigh via clár Jean Monnet faoin gClár Foghlama ar Feadh an tSaoil an 
AE.

http://europa.eu/epic/studies-reports/docs/eaf_policy_brief_-_support_for_sen_children_final_version.pdf
http://europa.eu/epic/studies-reports/docs/eaf_policy_brief_-_support_for_sen_children_final_version.pdf
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fud ballthíortha freisin an gá atá ann le haghaidh tuilleadh sonraí idirnáisiúnta comhchu-
ibhithe, cáilíochtúil agus cainníochtúil araon, ar riachtanais speisialta oideachais agus 
ar sholáthar oideachais uilechuimsitheach (EADSNE 2011). Leagan tuarascáil an EADSNE 
amach creat le haghaidh tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh ar na saincheisteanna sin 
amach anseo, ag cur lena cuid oibre féin sa réimse sin chomh maith leis an obair atá 
déanta roimhe seo ag eagraíochtaí ar nós an OECD agus Eurostat.

Ag tabhairt san áireamh na deacrachtaí a bhaineann le comparáid a dhéanamh maidir le 
forleithne agus le soláthar sonraí, tá deacrachtaí ann ó thaobh comparáid a dhéanamh 
le leibhéil chaiteachais ar riachtanais speisialta oideachais ar fud tíortha, mar go bhféad-
fadh sé go ndíreodh tíortha ar chohóirt dhifriúla daltaí le haghaidh tacaíocht bhreise agus 
go bhféadfadh sé go dtiocfadh maoiniú ó fhoinsí difriúla (ar fud línte roinne mar shampla 
nó ó údaráis réigiúnacha nó lárnacha).

Níl sé éasca mar gheall ar na cúiseanna sin comparáid a dhéanamh idir córais tacaíochta 
nó soláthair agus ní raibh sé indéanta sonraí foilsithe maidir le caiteachas comparáide-
ach ar thacaíocht a thabhairt do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais a aimsiú 
go hidirnáisiúnta. Mar sin féin, déanann an páipéar cúlra seo iarracht le peirspictíocht 
idirnáisiúnta a sholáthar maidir le conas a fhaigheann daltaí le riachtanais speisialta 
tacaíocht i dtíortha eile agus maidir le ceachtanna a eascraíonn ó chur chuige éagsúil i 
leith soláthair atá i bhfeidhm.

Tarraingíonn Cuid 1 ó litríocht idirnáisiúnta le breac-chuntas a thabhairt ar:

• Idir trí agus cúig príomh-chur chuige chun tacaíocht bhreise a chur ar fáil ar fud tíortha 
a bheith aitheanta.

• Na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann leis an gcur chuige sin agus an 
deacracht a bhaineann leis an múnla aonair ‘is fearr’ a aithint.

• Tá roinnt prionsabail ghinearálta atá aitheanta le bonn taca a chur faoi fhorbairt 
múnlaí uilechuimsitheach tacaíochta agus tá siad ábhartha do lucht déanta polasaí 
– mar shampla acmhainní a leithdháileadh do luath-idirghabháil agus dian-oidea-
chas do dhaltaí atá ag streachailt le foghlaim; leithdháileadh acmhainní ar bhealaí a 
chuireann an uilechuimsitheacht chun cinn, a chuireann le cothromas agus le feidh-
míocht gach dalta, go háirithe iad siúd atá sa ceathairíl íochtair; dreasachtaí agus 
dídhreasachtaí míchuí a sheachaint; agus socruithe a chur i bhfeidhm a chinnteoidh 
cuntasacht, lena n-áirítear monatóireacht ar úsáid éifeachtach a bhaint as acmhainní 
agus as torthaí gaolmhara do leanaí.

• Teorainneacha a bhí ceangailte sa litríocht le húsáid catagóirí diagnóise le hacm-
hainní breise a leithdháileadh ar dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais (an bonn 
de chomhpháirt shuntasach de mhúnla reatha na hÉireann).

• Roinnt léargais ó thaighde maidir leis an riachtanas le tuiscint níos iomláine a fháil ar 
éifeachtúlacht soláthar tacaíochta nó acmhainní breise agus a thionchar ar dhul chun 
cinn agus ar thorthaí daltaí in imeacht ama.

Soláthraíonn Cuid 2 samplaí gearra léiriúcháin de mhúnlaí tacaíochta i rogha tíortha. Bhí 
an rogha tíortha pragmatach, faoi threallús go príomha ag eolas foilsithe a bhí ar fáil agus 
clúdaíonn sé córais atá i bhfeidhm:
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• San Iorua

• San Iodáil

• I Sasana

• In Albain

• San Ísiltír

• San Danmhairg agus 

• Sa Nua-Shéalainn.

Cuid a hAon: Saincheisteanna ón litríocht

Cur chuige i leith tacaíocht a sholáthar

Luann Mitchell (2010) in athbhreithniú ar threochtaí idirnáisiúnta in oideachas daltaí 
le riachtanais speisialta oideachais go bhfuil athbhreithniú á dhéanamh ar mhúnlaí 
chun tacú leis na ndaltaí í sin i go leor tíortha le deich mbliana anuas agus go n-áirítear 
ar fhachtóirí a stiúrann athbhreithnithe den chineál sin, costais atá ag ardú, údair imní 
maidir le héifeachtúlacht agus cothromas ó thaobh úsáid acmhainní, agus údair imní 
maidir leis an bhféidearthacht go bhfuil droch-chleachtais á ndreasú ag roinnt múnlaí ar 
nós iad a fhágáil ar lár ó oideachas príomhshrutha agus an iomarca atreorú chuig ‘oidea-
chas speisialta’ (Mitchell 2010: 79 ag lua Ferrier et al 2007).

Aithníonn Mitchell trí chur chuige leathan i leith soláthar tacaíochta: (i) éileamh; (ii) solá-
thar; (iii) torthaí. Deirtear gur aithníodh buntáistí agus míbhuntáistí sa litríocht i ngach 
ceann acu. Déantar cur síos mar a leanas ar na cineálacha leathana sin (Mitchell 2010: 
81-84)

• Tá cur chuige atá á stiúradh ag éileamh (nó ionchur nó catagóireach) bunaithe ar 
mhaoiniú aonair a leithdháileadh ar dhaltaí aitheanta, tá an méid bunaithe ar mhéid 
agus ar chineál an mhíchumais nó ar an riachtanas tacaíochta. Déanann tuaras-
cáil le déanaí a bhí coimisiúnaithe ag an Ard-Stiúrthóir Oideachais agus Cultúir an 
Choimisiúin Eorpaigh (agus curtha ar fáil ag líonra saineolaithe an NESSE) an pointe 
go bhféadfadh leas a bheith ag gabháil le leanbh a aicmiú mar a bheith difriúil ó 
leanaí eile má chiallaíonn sé oiriúnú agus acmhainní breise mar bhealaí le torthaí 
níos cothroime a chur chun cinn – ach tugann sé ar aird áfach go bhféadfadh gear-
radh amach a bheith i gceist leis ar an lámh eile (NESSE 2012:25). Ón litríocht aith-
níonn Mitchell tionchair dhiúltacha nach raibh i gceist ó thaobh brath ar mhúnlaí 
bunaithe ar éileamh ar nós: dreasachtaí claonta maidir le ró-aithint a dhéanamh air 
nó leis an gcóras a imirt ar a bhféadfadh laghdú a bheith ar mhaoiniú do gach dalta 
mar thoradh air; fócas láidir ar mhíchumas, difríocht agus easnamh a d’fhéadfadh 
cur as do thuismitheoirí agus bacainn a chur ar chleachtas agus ar chultúr uilechu-
imsitheach; agus ‘cuma na liachta a chur ar éagsúlacht’ ar mhaithe le maoiniú a 
tharraingt.

• Soláthraíonn cur chuige den chineál soláthar méid socraithe maoinithe le costais 
soláthar a chlúdach don chuid de na ndaltaí í a meastar riachtanais speisialta oide-
achais a bheith acu. Deirtear go gceadaíonn an cur chuige seo smacht ar leibhéil 
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agus ar phatrúin chaiteachais agus cuireann teorainn de ghnáth ar an líon daltaí a 
d’fhéadfadh a bheith breithnithe incháilithe le haghaidh tacaíocht bhreise. Tugann 
an litríocht ar aird go n-áirítear ar bhuntáistí an chur chuige seo laghdú a dhéanamh 
ar an dreasacht ró-aithint a dhéanamh ar dhaltaí le riachtanais speisialta; a bheith 
in ann aghaidh a thabhairt ar na riachtanais sin sa chomhthéacs ginearálta oidea-
chais; a bheith in ann cainníochtú a dhéanamh ar na hacmhainní a theastaíonn. 
Deirtear go bhfuil ceangal ag míbhuntáistí ar an lámh eile le cothromas, mar go bhfé-
adfadh sé nach dtógfadh an cur chuige seo rátaí níos forleithne san áireamh i réimsí 
áirithe nó i measc grúpaí áirithe. Bhí sé ráite freisin gur chur maoiniú daonáireamh-
bhunaithe den sórt seo le hualach riaracháin do cheantair scoile – cé gur tháinig údar 
amháin a bhí luaite ag Mitchell ar an gconclúid go bhféadfaí feabhas a chur ar mhún-
laí daonáireamh den sórt sin trí fhoirmle ualaithe a thabhairt isteach le cúiteamh a 
thabhairt do scoileanna a bhfuil níos mó daltaí le riachtanais speisialta oideachais ar 
an rolla ach agus le deis a thabhairt chun maoiniú a dhéanamh ar chláir coisc.

• Déantar cur síos ar mhaoiniú aschuir sa litríocht mar ‘fhéidearthacht theoiriciúil’ lena 
dtugtar luach saothair do scoileanna as éifeachtúlacht agus sármhaitheas agus a 
dtugtar maoiniú dóibh as tascanna atá tugtha chun críche go cúlghabhálach seachas 
as ‘tascanna atá le déanamh’ mar atá an cás i láthair na huaire. Tugann Mitchell ar 
aird, cé go bhfuil an fhadhb maidir le ‘dídhreasachtaí claonta’ (m.sh. d’fhéadfadh sé 
go mbeadh ag éirí chomh maith sin le scoil nach gcáileodh sí do mhaoiniú breise níos 
mó) – gur fiú aird bhreise a thabhairt ar an gcur chuige mar chuid den mheascán 
maoinithe, mar gheall go ndírítear ar thorthaí cáilíochta, agus ailíníonn sé oideachas 
speisialta le clár cuntasachta príomhshrutha.

Tugann athbhreithniú Mitchell ar aird freisin gur aithin obair a rinneadh níos túisce sa 
réimse seo (Ferrier et al 2007) tacsanomaíocht de chúig chur chuige agus tá gnéithe 
de thrí chur chuige bunúsach atá leagtha amach thuas i gcuid acu sin (féach Mitchell 
2010:87). Áiríodh orthu sin:

• Soláthraíonn múnlaí leithdháilte acmhainní lánroghnach maoiniú ar leithligh chun 
tacú le daltaí le riachtanais speisialta oideachais. D’fhéadfaí acmhainní a leithdháile-
adh mar chéatadán socraithe de bhuiséad foriomlán na scoile nó d’fhéadfaí iad a fháil 
ó fhoinse sheachtrach. Cuireann siad ar chumas scoileanna aonair cinntí a dhéanamh 
maidir leis na cineálacha seirbhísí agus cláir a bhfuil tacaíocht le fáil acu, laistigh de 
threoirlínte leathana maidir le húsáid cistí.

• Leithdháileann múnlaí catagóireach acmhainní ar gach dalta le míchumas aitheanta, 
leis an leibhéal tacaíochta bunaithe ar mhéid agus ar chineál an mhíchumais (de réir 
mar atá i gcur chuige atá á stiúradh ag éileamh) agus is féidir acmhainní a leithdháile-
adh ar an scoil nó ar thuismitheoirí an linbh.

• Soláthraíonn na múnlaí dearbhán-bhunaithe íocaíochtaí díreacha poiblí chuig 
tuismitheoirí le costais scoile a linbh a chlúdach, atá dírithe ar chur le rogha tuismith-
eoirí agus chun iomaíochas idir scoileanna a chur chun cinn.

• Cuireann an múnla atá bunaithe ar dhaonáireamh acmhainní ar fáil ar bhonn an 
líon daltaí le saintréithe ualaithe áirithe b'fhéidir ar nós stádas socheacnamaíoch nó 
cineál agus méid an mhíchumais. Tá sé mar aidhm leis sin simpliú a dhéanamh ar an 
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meicníocht fhoriomlán acmhainní agus é a dhéanamh neamhspleách ar aicmiú agus 
ar chinntí socrúchán, ag cur dreasachtaí as an mbealach maidir le ró-aithint a dhéan-
amh ar dhaltaí a bhfuil míchumas ag gabháil dóibh, a d’fhéadfadh a bheith bainteach 
le múnlaí atá bunaithe níos mó ar chatagóir mar a tugadh ar aird níos túisce.

• Áirítear ar mhúnlaí maoinithe costais iarbhír gnéithe de chur chuige catagóireach 
agus daonáireamh-bhunaithe mar go bhfuil acmhainní bunaithe ar líon na ndaltaí 
agus ar na costais iarbhír a bhaineann le seirbhísí a sholáthar.

Leagan Mitchell (2010) amach agus é ag tarraingt ar na torthaí ón athbhreithniú 
idirnáisiúnta atá déanta aige, na prionsabail ghinearálta seo a leanas a d’fhéadfadh lucht 
déanta polasaí a thabhairt san áireamh agus iad i mbun breithnithe ar na saincheiste-
anna sin (Mitchell 2010: 89/90).

• Tá maoiniú oideachas agus oideachas speisialta thar a bheith casta.

• Sna hiarrachtaí chun na saincheisteanna sin a réiteach, níor chóir go dtabharfaí tús 
áite don bhealach le maoiniú a dhéanamh ar oideachas speisialta ach go ndíreofaí ar 
an mbealach le maoiniú a dhéanamh ar oideachas go ginearálta.

• Níl aon ‘sár-mhúnla’ aonair ann le hacmhainní a chur ar fáil. Tá laigí agus láidreachtaí, 
dreasachtaí agus dídhreasachtaí agus torthaí dearfacha agus diúltacha ag gabháil le 
gach múnla a bhféadfadh tionchar difriúil a bheith acu ar dhaltaí difriúla, mar sin 
féachann sé go bhfuil meascán múnlaí inmhianaithe.

• Ó thaobh seasamh éifeachtúlachta eacnamaíoch, is fearr acmhainní a leithdháileadh 
san áit is mó a rachaidh siad chun leasa, mar shampla, luathaithint agus dian-oide-
achas do dhaltaí atá ag streachailt le foghlaim; agus ar bhealaí a thacaíonn leis an 
gcóras nó le polasaí na scoile, mar shampla feabhsúcháin ar dhaltaí atá ag feidhmiú 
sa cheathairíl is ísle.

• Ba chóir acmhainní a leithdháileadh ar bhealaí atá comhleanúnach le agus a chuire-
ann polasaí córais chun cinn, mar shampla, i dtreo uilechuimsitheacht níos mó, ag 
cur le feidhmíocht gach dalta agus go háirithe iad siúd atá ag feidhmiú sa cheathairíl 
íochtair agus le cothromas a fheabhsú. Is ionann iad seo agus réasúnaíocht oideo-
laíoch agus airgeadais atá iontaofa chun acmhainní a úsáid le lánpháirtiú breise a 
dhéanamh ar oideachas speisialta agus ar oideachas rialta.

• Ba chóir go mbeadh maoiniú sách solúbtha le freastal ar riachtanais leanaí a bhfuil 
riachtanais chasta acu.

• Ba chóir dreasachtaí agus dídhreasachtaí claonta a sheachaint.

Ba chóir acmhainní a dhíriú ar chur chuige ar a bhfuil fianaise éifeachtúlachta ó thaobh 
feabhas a chur ar thorthaí foghlama an dalta ag gabháil leis.

• Ba chóir socruithe le cuntasacht a chinntiú a chur san áireamh, lena n-áirítear 
monatóireacht a dhéanamh ar úsáid acmhainní agus torthaí le haghaidh leanaí.

• Ba chóir go mbeadh maoiniú solúbtha agus cothrom agus go mbeadh scoileanna 
aonair soiléir maidir leis na hacmhainní atá ar fáil dóibh.
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• Ba chóir maoiniú a leithdháileadh ar bhealaí a thugann solúbthacht do scoileanna, 
laistigh de chreat cuntasachta cuí, chun cleachtais a fheidhmiú a fheidhmíonn dóibh 
agus a chabhraíonn le múinteoirí le freastal ar riachtanais fhoghlama daltaí le 
riachtanais speisialta oideachais i gcomhthéacs cuntasacht i ndáil le hoideachas ar 
ardchaighdeán do gach dalta.

Teorainneacha a bhaineann le húsáid cur chuige catagóireach

Tá na fadhbanna a léirigh Mitchell (2010) sa litríocht mar fhadhbanna a bhain le cur chuige 
catagóireach (nó na múnlaí éilimh/ionchuir) léirithe freisin in athbhreithniú litríochta 
le déanaí ón nGníomhaireacht Eorpach d’Fhorbairt Oideachas Riachtanas Speisialta 
(EADSNE 2013a).

Tugadh faoin athbhreithniú litríochta seo chun tacú le tionscadal an EADSNE i ndáil le 
heagrú soláthar chun tacaíocht a thabhairt d’oideachas uilechuimsitheach i mballthíortha 
agus déantar an pointe go mbaineann roinnt mhaith ballthíortha gníomhaireachta úsáid 
as córais náisiúnta aicmithe/catagóirithe le fadhbanna a aithint, le measúnú a dhéanamh 
ar oideachas nó ar riachtanais tacaíochta daltaí, chun acmhainní a leithdháileadh, chun 
cinntí socrúcháin a dhéanamh agus chun eolas a chur ar fáil do dhéanamh polasaí.

Fós mar a chéile le comhairle polasaí an NCE don Aire, molann na moltaí atá ag teacht ó 
réimsí difriúla d’obair an EADSNE bogadh ó chórais aicmithe as a leanann lipéadú agus/
nó socrúchán do dhaltaí bunaithe ar chatagóirí, i dtreo na tuisceana cad is mó a rachaidh 
chun leasa do dhaltaí. Tugann an t-athbhreithniú ar an litríocht imlíne ar an mbealach a 
bhfuil úsáid catagóirí diagnóise ceangailte ag údair éagsúla chun cleachtais a roinnt nó 
chun lipéid (a chiallaíonn a bheith gearrtha amach uaireanta) a ghiniúint a bhféadfadh sé 
nach gcuirfeadh eolas tairbheach ar fáil do sholáthar oideachais (EADSNE 2013a). Tugann 
sé imlíne freisin ar an ngá atá ann go dtabharfadh córais uilechuimsitheach tacaíochta 
aghaidh ar chumas na scoile iomláin chun freagairt do riachtanais na bhfoghlaimeoirí 
difriúla:

Éilíonn sé sin bogadh ó leithdháileadh acmhainní atá ceangailte le catagóirí a 
bhféadfadh iarmhairtí diúltacha a bheith acu, ar nós deighilt agus ionchais ísle. 
Sa bhreis air sin, díríonn díospóireacht ar chur chuige atá bunaithe ar chearta 
daonna agus fócas ar luath-idirghabháil ar mhaithe le tacaíocht a leithdháile-
adh gan lipéadú a dhéanamh ar fhoghlaimeoirí … Ba chóir go seachnódh an cur 
chuige sin an streachailt le hacmhainní atá ag méadú de shíor a fháil do líon 
beag foghlaimeoirí agus iarracht a dhéanamh iad a leithdháileadh chuig athea-
grú córais agus cuntasacht níos fearr ar mhaithe le hoideachas níos cothroime 
agus níos uilechuimsithí a sholáthar do gach foghlaimeoir (EADSNE 2013a:61)

Go sonrach, coimeádann an t-athbhreithniú chur chuige cearta daonna i leith míchumas 
agus léiríonn sé an gá le hacmhainní a chur ar fáil do gach foghlaimeoir gan aon ghá le 
catagóiriú nó le lipéadú, a bhíonn ceangailte le diagnóis liachta go minic. Tacaíonn an 
creat coincheapúil freisin leis an dearcadh ‘go n-éilíonn bogadh i dtreo cleachtas uilechu-
imsitheach athrú ó bhonn a chur ar an gcóras scoile ina iomláine, go háirithe trí chleach-
tas comhoibritheach ag gach leibhéal agus idir gach gníomhaireacht, ag cur dearcadh 
na bhfoghlaimeoirí i gceart lár gach forbairt’ (EADSNE 2013a:63). Rinne an t-athbhre-
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ithniú iarracht freisin le saincheisteanna coitianta ó chomhthéacsanna difriúla a léiriú a 
d’fhéadfadh cur le cabhrú le gach foghlaimeoir an méid is fearr is féidir a bhaint amach. 
Áirítear ar na saincheisteanna sin:

• Uilechuimsitheach mar phróiseas a éilíonn athruithe ar an gcóras oideachais iomlán, 
seachas san áit ina bhfuil oideachas á chur ar fhoghlaimeoirí le míchumas.

• An gá chun cur le cumas scoileanna rialta agus a gcuid inniúlachta a fhorbairt ar 
mhaithe le leas gach foghlaimeoir, a d’fhéadfadh forbairt a dhéanamh ar ról scoile-
anna speisialta a thabhairt san áireamh le hoiliúint, tacaíocht agus sain-acmhainní a 
sholáthar.

• An tábhacht a bhaineann le héisteacht le foghlaimeoirí agus lena gcuid teaghlaigh 
chun aon tacaíocht bhreise a eagrú.

• Forbairt a dhéanamh ar dhearcadh agus ar chreidiúintí ‘uilechuimsitheach’ i múinte-
oirí agus glacfar le freagracht i leith gach foghlaimeoir.

• An tábhacht a bhaineann le ceannaireacht dáilte chun cultúr agus éiteas dearfach a 
chinntiú i ngach scoil.

• An tábhacht a bhaineann le líonrú agus comhoibriú maidir le tacaíocht a sholáthar 
ag gach leibhéal, lena n-áirítear comhoibriú scoil le scoil (scoileanna príomhshrutha 
agus scoileanna speisialta) agus comhpháirtíochtaí le gníomhaireachtaí eile chun 
tacaíocht a sholáthar d’fhoghlaimeoirí aonair sa scoil áitiúil agus sa phobal.

• Forbairt cur chuige cothromasach a bhfuil sé mar aidhm leis feabhas a chur ar chóras 
na scoile do gach foghlaimeoir trí chomhoibriú, seachas dreasacht a sholáthar le 
foghlaimeoirí a aithint agus a lipéadú.

D’ardaigh athbhreithniú idirnáisiúnta ar chleachtais agus ar nósanna imeachta le diag-
nóis a dhéanamh ar mhíchumas agus ar mheasúnú riachtanais speisialta oideachais a 
ndearna an NCSE coimisiúnú air (Desforges & Lindsay 2010) ceisteanna freisin maidir le 
conas daoine le míchumas a aicmiú go hiontaofa chuig catagóirí míchumais a bhíonn mar 
bhonn taca le múnlaí leithdháilte acmhainní, bailíocht na gcatagóirí atá á n-úsáid agus 
iontaofacht na measúnuithe le leanaí a chur sna catagóirí seo. Thaispeáin torthaí nach 
raibh aon aonfhoirmeacht ar fud tíortha maidir le conas mar a sainmhínítear catagóirí 
míchumais, na modhanna áirithe measúnaithe a theastaíonn le diagnóis a dhéanamh 
nó na grúpaí gairmiúla atá rannpháirteach i ndéanamh an diagnóis. Bhí líon agus nádúr 
na gcatagóirí a úsáideadh éagsúil idir dlínsí freisin, mar shampla, liostáil Stáit Aontaithe 
Mheiriceá (US) 13 agus bhain Queensland úsáid as sé cinn.

Tugann an tuarascáil ar aird go gcruthaíonn catagóirí cinntitheach cruacháis mar go 
léiríonn daltaí raon deacrachtaí saintréithe de níos mó ná aon chatagóir amháin, agus 
d’fhéadfadh sé nach mbeadh sé soiléir cén ceann acu a chuireann scothoiriúint ar fáil. 
Chomh maith leis sin, is minic nach léiríonn catagóiriú castacht riachtanais speisialta 
oideachais an linbh aonair, agus ní gá go gcuirfeadh sé eolas ar fáil do luath-idirghabháil 
oideachais. Mar shampla, is minic go mbíonn riachtanais dhifriúla ag daltaí atá sannta 
don chatagóir míchumais chéanna i dtéarmaí foghlaim scoil-bhunaithe, mar gur féidir 
ionadaíocht a dhéanamh ar raon leathan cumais nó míchumas laistigh de na catagóirí.
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D’ardaigh údair eile údair imní mar a chéile maidir le luach teoranta catagóiriú le heolas 
a chur ar fáil do theagasc agus d’fhoghlaim nó do leithdháileadh acmhainní. Breithníonn 
Florian go bhféadfadh sé go mbeadh riachtanais fhoghlama an-difriúil ag daltaí atá 
curtha isteach sa chatagóir míchumais chéanna, agus d’fhéadfadh steiréitíopaí a bheith 
mar thoradh ar aicmiú, ionchais teoranta a bheith ag na ndaltaí í atá lipéadaithe mar sin 
agus eisiamh (luaite i Desforges & Lindsay, 2010). Ceistíonn Florian an gá le catagóiriú a 
dhéanamh ar an mbealach seo, agus is beag fianaise a fhaigheann sé go mbíonn feabh-
súcháin i soláthar agus i dtorthaí ar dhiagnóis míchumais.

Molann Desforges agus Lindsay (2010) go mbíonn idirphlé idir fachtóirí difriúla ag céime-
anna éagsúla de shaol an linbh a chuireann isteach ar fhoghlaim. Áirítear orthu sin 
fachtóirí atá nádúrtha don leanbh (m.sh. géiniteach, néarógach); fachtóirí i dtimpeal-
lacht baile agus scoile an linbh; agus fachtóirí laistigh den tsochaí níos leithne ar nós dear-
cadh tithíochta nó sochaíoch i leith míchumas. Admhaíonn an múnla idirghníomhaíochta 
éiceolaíoch ‘go bhféadfaí riachtanais leanbh ar bith a bhreithniú a bheith comhdhéanta 
de riachtanais (a) coitianta do gach leanbh (b) coitianta do leanaí a roinneann míchumas 
nó riocht agus (c) uathúil do gach leanbh’ (Desforges et al, 2010:116). Cé go bhféadfadh 
riachtanais fhorluiteacha a bheith ag daltaí dá bhrí sin, tá éagsúlachtaí tábhachtacha ann 
i measc daltaí laistigh d’aon chatagóir mhíchumais a léiríonn fachtóirí aonair. Cuireann sé 
sin teorainneacha ar úsáideach an diagnóis mhíchumais.

In ainneoin na dteorainneacha sin, admhaíonn na húdair go bhféadfadh diagnóis a 
bheith úsáideach chun roinnt eolas a sholáthair maidir le riachtanais speisialta oideachais 
an dalta agus go bhféadfadh sé eolas a chur ar fáil i ndáil le hidirghabhálacha éifeachta-
cha. Admhaíonn an tuarascáil seo, cé nár cheart go mbeadh sé mar cheanglas i leith an 
mheasúnaithe ar riachtanais speisialta oideachais, go bhféadfadh diagnóis a bheith cuid-
iúil ó thaobh pleanáil conas freastal ar riachtanais an dalta agus ó thaobh eolas a sholá-
thar do thuismitheoirí.

Thug údar imní deiridh a bhí ag na húdair ar aird nach féidir le haon tearc/ró-aithint daltaí 
ó ghrúpaí mionlaigh laistigh de chatagóirí áirithe míchumais a bheith ann (Desforges & 
Lindsay, 2009, Lindsay et al, 2007). I staidéar na bliana 2007, d’aimsigh Lindsay et al, 
tar éis éifeachtaí an míbhuntáiste socheacnamaíoch, inscne agus bliainghrúpa a rialú, 
ró-ionadaíocht agus gannionadaíocht suntasach maidir leis na mionghrúpaí eitneacha 
éagsúla laistigh de chatagóirí míchumais áirithe maidir le daltaí bána ón mBreatain. Bhí 
éagsúlacht ag gabháil le nádúr agus le cineál na díréire seo ar fud gach catagóir de riachta-
nais speisialta oideachais agus grúpa mionlaigh eitneach.

Cuireann an EASDNE béim ar chúpla sampla maidir le tacaíocht ‘grádaithe’ do dhal-
taí sa Bheilg agus san Fhionlainn mar mhalairt ar úsáid a bhaint as catagóiriú le solá-
thar tacaíochta a stiúradh. Déantar cur síos ar an gcreat maidir le foghlaim ghrádaithe 
sa Bheilg mar iarracht le bogadh ó shamhail liachta míchumais (luaite ag Lebeer et al 
2010 in EADSNE 2013a) agus soláthraíonn sé tacaíocht ar cúig leibhéal d’fhoghlaimeoirí 
aonair (grúpáilte i gceithre chnuasach); agus soláthraítear tacaíocht feadh trí leibhéal san 
Fhionlainn.

Aithníonn Mitchell (2010) Freagra ar Idirghabháil (RtI) mar mhalairt a d’fhéadfadh a bheith 
ann do chatagóiriú, creat a ghlacann le cur chuige grádaithe i leith soláthar tacaíochta. 
Baineann (a) rianú an ráta dul chun cinn i gcroí-ábhair do gach dalta sa rang leis seo; (b) 
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daltaí a aithint a bhfuil a gcuid leibhéal agus rátaí dul chun cinn go mór faoi dhul chun cinn 
a gcuid piaraí; agus (c) measúnú córasach ar thionchar oiriúnaithe teagaisc atá bunaithe 
ar fhianaise maidir lena gcuid gnóthachtála. Díríonn an cur chuige seo, a deir sé, thar aon 
chur chuige eile ar thorthaí agus ar mheastóireacht idirghabhála, ar mheasúnú agus idir-
ghabháil dalta a lánpháirtiú. Soláthraíonn creat an Rtl córas le seachadadh a dhéanamh 
ar idirghabhálacha maidir le déine a mhéadú agus baintear úsáid leathan as sna SA agus 
i gCeanada. De réir Mitchell (2010: 55) tá dlúth-chosúlacht aige le múnla idirghabhála 
Freagra Grádaithe Shasana, mar atá leagtha amach i gCód Cleachtais 2001.

Aithníonn an freagra grádaithe i Sasana go bhfuil contanam riachtanais speisialta oidea-
chais ann lena bhféadfadh tacaíocht a bheith ag teastáil ón leibhéal is ísle go dtí an leibhéil 
is airde riachtanais. Soláthraíonn múinteoirí ranga oideachas cuí dá gcuid daltaí trí thea-
gasc idirdhealaitheach sa chéad áit. Mura bhfuil an dul chun cinn mar a bhíothas ag súil 
leis, ansin feidhmítear ‘gníomh scoile’ lena mbaineann idirghabhálacha breise de bhreis 
ar an gcuraclam idirdhealaitheach. Mura bhfuil cabhair leordhóthanach á chur ar fáil ag 
na hidirghabhálacha is féidir leis an scoil tacaíocht a éileamh ó sheirbhísí seachtracha trí 
‘ghníomh breise scoile’. Is í an chéad chéim eile dóibh siúd leis an riachtanas is mó ná go 
n-éileodh an scoil ‘ráiteas riachtanais’ tríd an bpróiseas measúnaithe. Tá sé beartaithe ag 
an mBille um Leanaí agus an Teaghlach (Feabhra 2013) measúnú lánpháirtithe a chur in 
ionad ráitis riachtanais speisialta oideachais agus measúnuithe deacrachta foghlama (do 
dhaoine óga os cion 16 bliain d’aois faoi láthair) agus Plean um Oideachais, Sláinte agus 
Cúram aonair do leanaí agus do dhaoine óga le riachtanais speisialta oideachais idir 0 go 
25 bliain d’aois.

Baineann an cineál measúnaithe agus idirghabhála céimnithe a samhlaítear in Éirinn trí 
Chontanam Tacaíocht NEPS freisin úsáid as prionsabail atá mar bhonn taca leis an bhFrea-
gra ar Idirghabháil (DES 2010). Tagraíonn contanam NEPS do thrí leibhéal tacaíochta: 
Tacaíocht don uile dhuine, arb ionann é agus próiseas coisc, teagasc príomhshrutha 
éifeachtach agus luath-aitheantas a bheith ar fáil do gach dalta; tacaíocht Scoile (do 
roinnt daltaí) lena mbaineann próiseas measúnaithe agus idirghabhála atá dírithe ar 
roinnt daltaí nó ar ghrúpa daltaí a dteastaíonn ionchur breise uathu; tacaíocht bhreise 
Scoile (do bheagán daltaí) lena mbaineann tacaíochtaí níos déine agus níos aonaraí. Is 
ar mhaithe le daltaí le riachtanais níos casta agus níos buaine an leibhéal seo idirghab-
hála agus deirtear nach dteastóidh an tacaíocht seo ó mhórán daltaí. Ar an mbonn go 
soláthraíonn múnlaí leithdháilte acmhainní reatha na hÉireann acmhainní breise ar 
bhonn idirdhealaitheach atá ceangailte le catagóirí SEN, d’aithin Tuarascáil Cur Chun 
Feidhme an NCSE chuig DES sa bhliain 2006 úsáid an próiseas measúnaithe céimnithe 
freisin mar mhalairt i ndáil le húsáid catagóirí diagnóis (NCSE 2006).

Tionchar acmhainní ar thorthaí dalta

Soláthraíonn Fazekas (2012) forléargas ar fhoirmlí ginearálta maoinithe scoile a bheith 
éagsúil ó fhoirmeacha eile maoinithe scoile, i bpáipéar oibre an OECD. Braitheann an 
maoiniú de réir foirmle ar fhoirmle matamaitice ina bhfuil líon athróga (m.sh. líon na 
ndaltaí) agus tá suim airgid tirim ceangailte le gach ceann le buiséid scoile a chinneadh. 
Is gnáth le ceithre príomhghrúpa athróga i bhfoirmlí maoinithe scoile a bheith in úsáid ar 
fud tíortha an OECD a bhaineann úsáid as an gcur chuige seo le maoiniú a dhéanamh ar 
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scoileanna. Is ionann iad sin agus (i) bunaithe ar an líon daltaí agus ar leibhéal gráid; (ii) 
riachtanas-bhunaithe; (iii) bunaithe ar an gcuraclam nó ar chlár oideachais; (iv) bunaithe 
ar shaintréithe scoile. Baintear úsáid uaireanta as aschur agus as torthaí a bhaineann le 
hathróga freisin. Tugann Fazekas ar aird go gcuireann na córais mhaoinithe de réir foirmle 
‘trédhearcacht agus cuntasacht chun cinn ag costais riaracháin atá íseal agus is féidir leo 
i gcomhar le huirlisí polasaí comhlántacha atá ag meaitseáil cur le cothromas agus le 
héifeachtúlacht freisin’ (Fazekas 2012:3).

Luann Fazekas treocht shoiléir sa bhealach ina gceaptar na foirmlí, le tíortha ag imeacht 
ó fhoirmlí simplí bunaithe ar an líon daltaí i dtreo difríochtaí i riachtanais fhoghlama na 
ndaltaí a thógáil san áireamh chomh maith le spriocanna curaclaim éagsúla agus costais 
suímh scoile. Déantar cur síos ar athróga riachtanais -bhunaithe a bheith san áireamh i 
bhfoirmlí maoinithe scoile ar mhaithe le riachtanais acmhainní breise i ndáil le daltaí le 
riachtanais speisialta a mhúineadh nó iad siúd a thagann ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste 
socheacnamaíoch a thabhairt san áireamh. Tá sé i gceist go soláthródh na hacmhainní 
breise tuilleadh cabhrach do dhaltaí mar sin, trí, mar shampla, am teagaisc bhreise, ábhar 
foghlama speisialaithe agus ranganna níos lú a thairiscint dóibh. Is í an aidhm le húsáid a 
bhaint as athróga riachtanas-bhunaithe aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste oideachais 
agus cothromas agus leordhóthanacht oideachais a chur chun cinn – cé go n-áirítear ar 
dheacracht atá léirithe sa pháipéar ná go bhfuil fíorbheagán ar eolas faoin gcaidreamh 
ócáideach idir costais oideachais agus feidhmíocht dalta.

Thug Sigafoos et al (2010) faoi athbhreithniú ar staidéar a rinne imscrúdú ar thionchar na 
múnlaí éagsúla le haghaidh tacaíocht a thabhairt do dhaltaí le riachtanais speisialta oide-
achais. Agus iad ag tabhairt ar aird deacrachtaí maidir le haicmiú a dhéanamh ar mhún-
laí maoinithe, rinne na húdair coincheapú ar chúig chatagóir leathana (lánroghnach, 
catagóireach, dearbhán-bhunaithe, daonáireamh-bhunaithe agus costas-bhunaithe) i 
dtéarmaí contanam le múnlaí daonáireamh-bhunaithe ar thaobh amháin agus múnlaí 
catagóir-bhunaithe ar an taobh eile. Faigheann scoileanna maoiniú bunaithe ar líon na 
ndaltaí amháin i gcur chuige atá bunaithe ar dhaonáireamh amháin, agus i gcur chuige 
catagóireach amháin braitheann méid an bhuiséid oideachais speisialta ar líon na ndaltaí 
atá aitheanta a bhfuil cineál amháin nó cineál eile míchumas ag gabháil dóibh (Sigafoos 
et al 2010:31). D’fhéadfaí roinnt mhaith de na múnlaí a ndearna siad athbhreithniú orthu 
a chur idir dá cheann an chontanaim mar gur leithdháileadh maoiniú bunaithe ar an 
daonra, ach bhí méid an mhaoinithe in aghaidh an dalta faoi thionchar ag athróga déime-
agrafacha agus ag athróga eile, ar nós stádas socheacnamaíoch teaghlaigh nó cineál 
míchumais an linbh.

Léiríonn na torthaí éagsúlacht sa litríocht – éagsúlacht múnlaí maoinithe, éagsúlacht 
modhanna taighde agus éagsúlacht sna torthaí a fuarthas i ndeich staidéar – a rinne 
deacair é comparáid agus codarsnacht a dhéanamh ar thorthaí ar fud staidéir nó a 
theacht ar chonclúidí daingne maidir le tionchair ghaolmhara na múnlaí éagsúla. Ní raibh 
ar chumas na n-údar a theacht ar aon fhianaise go raibh ‘aon cheann de na leasuithe 
maoinithe bainteach le haon torthaí a bhí níos fearr (nó níos measa) i dtéarmaí gnóthach-
táil oideachais do leanaí le SEN. D’fhéadfadh sé go mbeadh roinnt gaolmhaireacht ócáide-
ach agus gaolmhaireacht a bhfuil brí léi idir torthaí agus leasú maoine, ach níor thángthas 
ar aon staidéar a léirigh gaolmhaireachtaí den sórt seo’ (Sigafoos et al 2010: 33).
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Deirtear gur saincheist chonspóideach cibé an bhféadfaí caiteachas scoile a dhíriú 
agus a cheangal go dearfach le torthaí oideachais feabhsaithe (Holmlund, McNally 
agus Viarengo 2008) agus tugann roinnt den litríocht le fios go bhfuil fianaise lag ann 
ó thaobh ceangal den sórt sin. Léirigh lmlund et al (2008), áfach, go raibh roinnt stai-
déir ar ardchaighdeán ann a léirigh ceangal dearfach. Taispeánann a gcuid anailíse féin 
ar shonraí caiteachais agus gnóthachtálacha i Sasana, i gcomparáid le roinnt mhaith den 
litríocht, go bhfuair siad amach go raibh ‘fhianaise mhaith ann maidir le héifeachtaí dear-
facha acmhainní scoile ar gnóthachtáil', le héifeachtaí dearfacha níos airde ar gnóthach-
táil maidir le daltaí a bhí faoi mhíbhuntáiste eacnamaíoch (Holmlund et al 2008). Bhí a 
gcuid anailíse bunaithe ar shonraí daonáirimh a bhí ar fáil maidir leis na ndaltaí í go léir 
a bhí tar éis bunscoil stát a chríochnú idir na blianta 2001-02 agus 2006-07 (agus bhí 
bearta san áireamh ansin maidir le gnóthachtáil acadúil sa Bhéarla, matamaitic agus san 
eolaíocht ag aois 11; bearta comhchosúla de gnóthachtáil roimhe seo (ar bhonn trialacha 
ag aois seacht); agus táscairí inscne, eitneachta agus díothú socheacnamaíoch) – agus 
bhí na sonraí sin ceangailte le sonraí daonáirimh ag leibhéal scoile do bhlianta ábhartha, 
lena n-áirítear caiteachas scoile.

Rinne staidéar Béarla (a bhain úsáid as sonraí náisiúnta do dhaltaí 11 bliana d’aois) 
imscrúdú ar thionchar maoinithe idirdhealaitheach do scoileanna le hiontógálacha daltaí 
comhchosúla, ar gnóthachtáil daltaí (Gibbons, McNally agus Viarengo 2011). Bhí na 
scoileanna sin in údaráis áitiúla comharsanachta (le hiontógáil ard de dhaltaí faoi mhíb-
huntáiste de ghnáth) agus fuair siad leibhéil dhifriúla maoinithe bunaithe ar ‘choigeartú 
costas limistéir’ san fhoirmle maoinithe náisiúnta ag an am.14 Fuair an anailís amach go 
raibh baint ag acmhainní méadaithe le feabhas a theacht ar thorthaí daltaí, go háirithe 
i scoileanna le níos mó daltaí a bhí faoi mhíbhuntáiste – ‘toradh tábhachtach mar gheall 
go raibh sé deacair teacht ar fhianaise diongbháilte maidir le héifeachtaí ar mhéaduithe 
caiteachais’ (Gibbons, McNally agus Viarengo 2011).

Trí dhíriú go sonrach ar thionchar na tacaíochta breise ar thorthaí daltaí le riachtanais spei-
sialta, thug Crawford agus Vignoles (2010) ar aird go raibh ‘taifeadadh déanta ar leanbh 
amháin as cúigear leanbh i Sasana le cineál éigin de riachtanas speisialta oideachas, 
a chiallaíonn go bhfaigheann siad cabhair bhreise sa scoil; mar sin féin ní raibh mórán 
fianaise ann maidir le héifeacht an chineáil sin cabhrach ar dhul chun cinn acadúil na 
ndaltaí’ (Crawford & Vignoles 2010:3). Bhí sé mar phríomhaidhm lena bpáipéar fianaise 
cainníochtúil láidir a sholáthar maidir le dul chun cinn acadúil leanaí le riachtanais spei-
sialta oideachais le heolas a chur ar fáil do lucht déanta polasaí maidir le héifeachtúlacht 
dóchúil acmhainní breise le tacaíocht a thabhairt do dhaltaí le riachtanais speisialta oide-
achais. Ar dheacracht amháin a bhaineann le fianaise a ghiniúint ar éifeacht cláir ná go 
mbíonn sé deacair de ghnáth sainmhíniú a thabhairt ar an ngrúpa rialaithe cuí do dhal-
taí le riachtanais speisialta oideachais. Bhain Crawford agus Vignoles úsáid as sonraí ó 
Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) le haghaidh a thabhairt ar 
an deacracht seo agus rinne siad comparáid idir dul chun cinn na leanaí a aithníodh go 
foirmiúil mar leanaí le riachtanais neamhdhearbhaithe (nach bhfuil chomh trom sin) le 
dul chun cinn leanaí gan lipéad SEN, ach gur thuairiscigh an múinteoir ranga a bhí acu go 
‘léiríonn siad iompar a thabharfadh le fios go bhféadfadh riachtanais speisialta oidea-

14 Bhí sé i gceist go ndéanfadh an coigeartú seo cúiteamh maidir le difríochtaí i gcostais saothair idir na réimsí.
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chais a bheith acu’. Fuair Crawford agus Vignoles (2010) amach go ndearna na leanaí a 
bhí aitheanta mar leanaí le riachtanais speisialta oideachas neamhdhearbhaithe i bhfad 
níos lú dul chun cinn idir príomhchéim 1 agus príomhchéim 2 (aois seacht agus 11) seachas 
leanaí comhionanna ar thuairiscigh a múinteoir ranga go bhféadfadh riachtanais spei-
sialta oideachais a bheith acu. Thug siad ar aird:

… b'fhéidir nach toradh gan choinne atá ansin, ag glacadh leis nach bhfuil aon 
iallach ar an gcóras le haghaidh gníomh scoile nó le haghaidh maoiniú gníomh 
breise scoile a chaitheamh ar leanaí le riachtanais speisialta oideachais, agus tá 
roinnt fianaise ann go mbíonn múinteoirí ag súil le níos lú dul chun cinn ó leanaí 
le lipéid SEN ná mar a bheidh siad ó leanaí gan lipéad (Ofsted 2010) (Crawford & 
Vignoles 2010:26)

Admhaíonn na húdair líon caveat maidir leis na torthaí – d’fhéadfadh sé nach mbeadh 
na torthaí inghinearálaithe ar fud Shasana mar go ndíríonn an staidéar ar limistéar 
réasúnta beag; dhírigh na bearta a úsáideadh leis an ngrúpa rialaithe a shainmhíniú ar 
iompraíocht seachas ar riachtanais fisiciúla, mar sin d’fhéadfadh sé nach mbeadh na 
torthaí ionadaíoch ar dhul chun cinn acadúil na ndaltaí le gach cineál riachtanas spei-
sialta; agus d’fhéadfadh sé go mbeadh tionchar dearfach ag an tacaíocht nó ag na hidir-
ghabhálacha breise ar na torthaí nach ndearna siad tomhas orthu (ar nós iompar nó 
tinreamh). Luann siad freisin, áfach, gur chuir na sonraí deis ar fáil dóibh le himscrúdú 
níos cúramaí a dhéanamh ar thionchar tacaíochta SEN ar ghnóthachtáil acadúil nach 
raibh indéanta roimhe seo agus thug siad ar aird má sholáthraítear acmhainní do scoile-
anna le cabhair a thabhairt do na leanaí sin agus mura bhfuil na hacmhainní sin ag cur 
feabhas ar thorthaí mar a thugann na torthaí le tuiscint, ansin ba chóir go mbeadh sé sin 
ina údar imní do lucht déanta polasaí.

Ar an lámh eile thaispeáin meastóireacht ar scála mór ar thionchar an chláir Gnóthachtála 
don Uile Dhuine (AfA) i Sasana feabhsúcháin suntasach i ngnóthachtáil acadúil do dhaltaí 
le riachtanais speisialta oideachais agus míchumas (SEND) sna scoileanna atá rannpháir-
teach sa chlár (Humphrey & Squires 2011). Bhí measúnú fadama ar thorthaí na ndaltaí trí 
shuirbhéanna múinteora, suirbhéanna tuismitheora agus sonraí gnóthachtála acadúil i 
gceist leis an meastóireacht. Bhí deich gcinn d’údaráis áitiúla agus 454 scoil rannpháir-
teach san AfA píolótach agus bhí £31m de mhaoiniú i gceist leis thar thréimhse dhá 
bhliain. Bhí an tionscnamh píolótach deartha le tacaíocht a thabhairt do scoileanna agus 
d’údaráis áitiúla le deiseanna níos fearr a sholáthar d’fhoghlaimeoirí le riachtanais spei-
sialta oideachais agus míchumais le gach is féidir leo a bhaint amach.

Bhí an tionscnamh píolótach comhdhéanta de thrí príomhshnáithe: measúnú, rianú agus 
idirghabháil lena n-áirítear dul chun cinn maidir le rianú, spriocanna a leagan síos agus 
idirghabhálacha a chur i bhfeidhm; agallaimh struchtúrtha a chur creat ar fáil d’idirphlé 
baile/scoile; agus soláthar le torthaí níos leithne a fhorbairt a raibh scoileanna ag forbairt 
cur chuige baile scoile agus príomhghníomhartha sna réimsí seo a leanas i gceist leis: 
tinreamh, iompar, bulaíocht, caidreamh dearfach agus rannpháirtíocht i soláthar seirb-
híse níos leithne.

Fuair an mheastóireacht amach go raibh tionchar suntasach ag an AfA ar dhul chun cinn 
an Bhéarla agus na matamaitice i measc daltaí le riachtanais speisialta oideachais agus 
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míchumais. Chomh maith leis sin rinne gach grúpa sa cheathrú bliain sa chohórt sprice dul 
chun cinn i bhfad níos fearr le linn an tionscnaimh píolótaigh i gcomparáid le daltaí eile 
le SEND go náisiúnta, agus bhí an dul chun cinn a bhí déanta i gcohórt an Afa i bhfad níos 
mó i go leor de na hanailísí ná mar a bhí déanta ag daltaí gan SEND go náisiúnta. Thug 
na húdair ar aird ar an tslí sin ‘gur chruthaigh tionscnamh píolótach an Afa a bheith thar a 
bheith rathúil ó thaobh laghdú a dhéanamh ar an mbearna gnóthachtála seanbhunaithe 
idir daltaí le SEND agus daltaí nach bhfuil SEND orthu’ (Humphrey & Squires, 2011: 13).

Maidir le torthaí níos leithne fuair an mheastóireacht amach go ndearna ndaltaí í i scoile-
anna píolótacha feabhsúcháin suntasach freisin maidir le caidreamh dearfach, agus bhí 
laghduithe ar fhadhbanna bulaíochta agus iompair.

I gcomhthéacs na hÉireann thaispeáin meastóireacht an Fhorais Taighde ar Oideachas 
(ERC) ar thionchar na gné Clár Tacaíochta Scoile den scéim Deis atá ag feidhmiú i scoileanna 
leis na leibhéil is airde míbhuntáiste fianaise soiléir maidir le gnóthachtáil feabhsaithe sa 
léamh agus sa mhatamaitic idir na blianta 2007 and 2010 i samplaí ó bhunscoileanna 
uirbeacha (Weir 2011). Thaispeáin anailís bhreise nach amháin go ndearnadh cothab-
háil ar na gnóthachtálacha sin ach gur cuireadh leo idir na blianta 2010 agus 2013 (Weir 
& Denner 2013). Thug tuarascáil na bliana 2011 ar aird gur fhéach na difríochtaí beag i 
‘dtéarmaí iomlána', ach go raibh siad suntasach go staitistiúil, agus fuarthas an feabh-
súchán ag gach leibhéal gráid. Bhí an dul chun cinn níos suntasaí i measc daltaí le leib-
héil níos ísle gnóthachtála, agus bhí na feabhsúcháin níos follasaí sna gráid shóisearacha. 
Cé go raibh an ERC aireach ó thaobh na feabhsúcháin sin a chur síos go cinnte d’ionchuir 
an chláir, cuireadh roinnt cúiseanna eile i ndáil leis an athrú as an áireamh. Tugadh ar 
aird sna tuarascálacha meastóireachta freisin go raibh na torthaí sin ó DEIS ag déanamh 
comhdhlúthú nó ag cur le cláir roimhe sin a bhí ag díriú ar mhíbhuntáiste oideachais sa 
chuid is mó de na scoileanna ina raibh DEIS rannpháirteach.

Taispeáin tuarascáil meastóireachta DEIS na bliana 2013 (Weir & Denner 2013) go raibh 
baint amach gnóthachtálacha i mbunscoileanna uirbeach le feiceáil go háirithe sna gráid 
shóisearacha agus i scoileanna ina raibh leibhéil arda míbhuntáiste:

Cé go raibh laghdú sonrach sna ndaltaí í a fhaigheann scór íseal (mar atá le 
feiceáil ó na laghduithe móra sna céatadáin daltaí a scóráil ag nó faoi peircintíl 
10 sa léamh agus sa mhatamaitic araon) tá cothabháil déanta ar an gcéatadán 
d’ardghnóthachtálaithe sa dá réimse ábhar agus tháinig ardú air i roinnt cásanna 
(Weir & Denner 2013: 20)

Tugann na húdair ar aird agus iad ag tógáil neamhláithreacht grúpa rialaithe san áireamh 
nach bhfuil aon chinnteacht ann gur eascair na feabhsúcháin mar thoradh ar thacaíocht 
DEIS seachas ar léiriú ar fheabhsúchán ginearálta sa léamh agus sa mhatamaitic sa 
tréimhse go náisiúnta. Tugann siad ar aird, áfach, go léiríonn measúnuithe náisiúnta 
le roinnt mhaith blianta anuas nár tháinig aon mhórathruithe ar chaighdeáin léitheoi-
reachta. Sa chás gur tharla athrú den chineál sin le déanaí ba chóir go mbeadh sé soiléir 
nuair a bheidh toradh na measúnuithe náisiúnta a bheidh ar siúl sa bhliain 2014 ar fáil. 
Chomh maith leis sin tugann na húdair ar aird go mbeifí ag súil go nginfeadh líon fachtóirí 
le linn na tréimhse sin easpa feabhais. Áiríodh ar na fachtóirí sin laghdú i neamhláithreacht 
scoile i scoileanna DEIS idir na blianta 2007 agus 2013 (leis an bhféidearthacht gur thóg 
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líon níos mó daltaí agus bhí ag feidhmiú níos laige na trialacha in imeacht na mblianta); 
níos lú díolúintí bunaithe ar neamhábaltacht na trialach a dhéanamh le linn na tréimhse; 
agus ardú a d’fhéadfadh a bheith i gceist ar an leibhéal míbhuntáiste socheacnamaíoch 
nuair a thógtar tionchar an chúlaithe eacnamaíochta san áireamh.

Chuir roinnt de na tuarascálacha atá tuairiscithe anseo fianaise úsáideach ar fáil gur féidir 
an soláthar tacaíochta sainiúil, idirghabhálacha agus acmhainní a cheangal le torthaí 
feabhsaithe do dhaltaí le míbhuntáiste oideachais (m.sh. DEIS) agus do dhaltaí le riachta-
nais speisialta oideachais (m.sh. scoileanna an chláir AFA i Sasana). Cuireann an staidéar 
sin béim ar cé chomh tábhachtach is atá sé a chinntiú go ndéantar monatóireacht chúra-
mach ar sholáthar idirghabhálacha nó tacaíochta in imeacht ama le measúnú a dhéan-
amh ar a éifeachtúlacht agus ar a thionchar ar thorthaí daltaí.

Pointí achomair

Tá deacrachtaí ann maidir le comparáid a dhéanamh le sonraí idirnáisiúnta ar 
sholáthar agus ar chaiteachas riachtanais speisialta oideachais

In ainneoin na coinbhéirseachta idirnáisiúnta do thiomantas i leith oideachas uilechu-
imsitheach agus soláthar tacaíochta do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais nó le 
míchumas, tá sé fós deacair comparáid a dhéanamh maidir le sonraí ar na ndaltaí í sin nó 
ar chostas soláthar riachtanais speisialta oideachais ar fud tíortha mar gheall ar líon cúise-
anna. (féach OECD 2007; EADSNE 2011).

Tá trí phríomhchur chuige i leith soláthar tacaíochta aitheanta

D’aithin athbhreithníu ar threochtaí idirnáisiúnta in oideachas daltaí le riachtanais spei-
sialta oideachais trí phríomhchur chuige maidir le tacaíocht bhreise a sholáthar do na 
ndaltaí í sin sa litríocht (Mitchell 2010). Is iad sin: cur chuige (nó ionchur nó catagói-
reach) atá á stiúradh ag éileamh bunaithe ar mhaoiniú aonair a leithdháileadh ar dhaltaí 
aitheanta bunaithe ar mhéid agus ar chineál mhíchumais an dalta; cuireann cur chuige 
den chineál soláthair méid socraithe maoinithe ar fáil le costais soláthair de chion na 
ndaltaí a mheastar riachtanais speisialta a bheith acu a chlúdach; agus maoiniú aschuir a 
ndéantar cur síos air sa litríocht mar ‘fhéidearthacht theoiriciúil’ ina bhfaigheann scoile-
anna luach saothair ar éifeachtúlacht agus ar shármhaitheas agus go bhfaigheann siad 
maoiniú as tascanna atá tugtha chun críche seachas ‘tascanna atá le déanamh’ mar atá 
an cás go minic i láthair na huaire.

Tá buntáistí agus míbhuntáistí ag gabháil le gach cur chuige

Tá buntáistí agus míbhuntáistí ag gabháil le gach cur chuige agus féachann seo go bhfuil 
easpa comhthola ann maidir leis an múnla aonair ‘is fearr’. Deirtear go bhfuil laigí agus 
láidreachtaí, dreasachtaí agus dídhreasachtaí agus torthaí dearfacha agus diúltacha ag 
gabháil le gach múnla a bhféadfadh tionchar difriúil a bheith acu ar dhaltaí difriúla, mar 
sin féachann sé go bhfuil meascán múnlaí inmhianaithe.

Tá roinnt prionsabail ghinearálta úsáideacha aitheanta sa litríocht le bheith mar bhonn 
taca le forbairt a dhéanamh ar mhúnlaí uilechuimsitheach tacaíochta, áfach. Áirítear 
orthu sin acmhainní a leithdháileadh i ndáil le luathaithint agus dian-oideachas do dhal-
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taí atá ag streachailt le foghlaim; acmhainní a leithdháileadh ar bhealaí a chuireann uile-
chuimsitheacht chun cinn, a chuireann le cothromas agus le feidhmíocht gach dalta, go 
háirithe iad siúd atá sa ceathairíl íochtair; dreasachtaí agus dídhreasachtaí claonta a 
sheachaint; agus socruithe a chur i bhfeidhm a chinnteoidh go bhfuil tacaíocht ag cur go 
héifeachtach le dul chun cinn feabhsaithe agus torthaí na ndaltaí (Mitchell 2010).

Tá teorainneacha ag gabháil le húsáid diagnóis chun acmhainní breise a 
leithdháileadh

Aithníodh teorainneacha sa litríocht a bhain le húsáid catagóirí diagnóise le hacmhainní 
breise a leithdháileadh ar dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais (an bonn do chomh-
pháirt shuntasach de mhúnla reatha na hÉireann). Molann na moltaí atá ag teacht ó 
réimsí difriúla d’obair an EADSNE bogadh ó chórais aicmithe as a leanann lipéadú agus/
nó socrúchán do dhaltaí bunaithe ar chatagóirí (a bhféadfadh iarmhairtí diúltacha a 
bheith acu, ar nós deighilt agus ionchais ísle), i dtreo na tuisceana cad is mó a rachaidh 
chun leasa do dhaltaí (féach EADSNE 2013a).

D’ardaigh athbhreithniú idirnáisiúnta ar chleachtais agus ar nósanna imeachta le diag-
nóis a dhéanamh ar mhíchumas agus ar mheasúnú riachtanais speisialta oideachais ar 
a ndearna an NCSE coimisiúnú (Desforges & Lindsay 2010) ceisteanna freisin maidir le 
conas is féidir daoine le míchumas a aicmiú go hiontaofa chuig catagóirí míchumais a 
bhíonn mar bhonn taca le múnlaí leithdháilte acmhainní, bailíocht na gcatagóirí atá a 
n-úsáid agus iontaofacht na measúnuithe le leanaí a chur sna catagóirí seo. Thaispeáin 
torthaí nach raibh aon aonfhoirmeacht ar fud tíortha maidir le conas mar a sainmhínítear 
catagóirí míchumais, na modhanna áirithe measúnaithe a theastaíonn le diagnóis a 
dhéanamh nó na grúpaí gairmiúla atá rannpháirteach i ndéanamh an diagnóis.

Tugann an tuarascáil ar aird go gcruthaíonn catagóirí cinntitheacha cruacháis mar go 
léiríonn daltaí raon deacrachtaí saintréitheach de níos mó ná aon chatagóir amháin, agus 
d’fhéadfadh sé nach mbeadh sé soiléir cén ceann acu a chuireann scothoiriúint ar fáil. 
Chomh maith leis sin, is minic nach léiríonn catagóiriú castacht riachtanais speisialta oide-
achais an linbh aonair, agus ní gá go gcuirfeadh sé eolas ar fáil do luath-idirghabhálacha 
oideachais. Mar shampla, is minic go mbíonn riachtanais dhifriúla ag daltaí atá sannta 
don chatagóir míchumais chéanna i dtéarmaí foghlama scoil-bhunaithe, mar gur féidir 
ionadaíocht a dhéanamh ar raon leathan cumais nó míchumas laistigh de na catagóirí. 
D’ardaigh údair eile údair imní mar a chéile maidir le luach teoranta catagóirí le heolas a 
chur ar fáil do theagasc agus d’fhoghlaim nó do leithdháileadh acmhainní.

Tá creat Freagra ar Idirghabháil, arb ionann é agus cur chuige grádaithe i leith measúnú 
agus tacaíocht, aitheanta mar mhalairt a d’fhéadfadh a theacht in áit catagóiriú (Mitchell 
2010; EASDNE 2013a). Baineann an cineál measúnaithe agus idirghabhála céimnithe a 
samhlaítear in Éirinn trí Chontanam Tacaíocht a NEPS úsáid freisin as prionsabail atá mar 
bhonn taca leis an bhFreagra ar Idirghabháil (DES 2010).

Soláthar riachtanais thacaíochta le bheith ceangailte le torthaí feabhsaithe

Chuir roinnt de na tuarascálacha atá tuairiscithe anseo fianaise úsáideach ar fáil gur féidir 
an soláthar tacaíochta sainiúil, idirghabhálacha agus acmhainní a cheangal le torthaí 
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feabhsaithe do dhaltaí le míbhuntáiste oideachais (m.sh. DEIS – féach Weir 2011; Weir 
& Denner 2013) agus do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais (m.sh. scoileanna an 
chláir AFA i Sasana; féach Humphrey & Squires (2011)).

Léiríonn an staidéar seo an bealach inar féidir le tacaíocht bhreise cur le torthaí daltaí, 
agus cuirtear béim freisin ar cé chomh tábhachtach is atá sé go ndéantar monatóireacht 
chúramach ar sholáthar idirghabhálacha nó ar thacaíocht ar mhaithe le measúnú a 
dhéanamh ar a éifeachtúlacht agus a thionchar ar thorthaí daltaí.

Cuid a Dó: Samplaí idirnáisiúnta

Réamhrá agus forléargas ar thíortha EADSNE

De réir ábhair a dréachtú do chruinniú tionscadal (EADSNE 2013b) na Gníomhaireachta 
Eorpaigh d’Fhorbairt Oideachas Riachtanas Speisialta (EADSNE) ‘eagrú solá-
thar’ faigheann an chuid is mó de bhallthíortha maoiniú ar mhaithe le hoideachas 
d’fhoghlaimeoirí le míchumas ón rialtas láir (m.sh. An Bheilg, An Chipir, an Eastóin, an 
Ghréig, an Ungáir, Éire, Málta, an Pholainn, an tSlóvaic, an tSlóivéin).

Aistrítear maoiniú chuig údaráis áitiúla nó chuig bardais i roinnt tíortha (An Ostair, 
Poblacht na Seice, an Danmhairg, an Ghearmáin, an Ísiltír, an Phortaingéil, agus an Ríocht 
Aontaithe (UK). I dtíortha eile (m.sh. an Fhionlainn) tá meascán de mhaoiniú áitiúil agus 
maoiniú láir ann. Tugann an EADSNE ar aird freisin (EADSNE 2013b) maidir le foghlaime-
oirí le míchumas go gceanglaítear acmhainní do mheasúnú foghlaimeoirí de ghnáth agus 
sa chuid is mó de thíortha scríobhann foireann speisialaithe/ilghníomhaireachta nó ionad 
acmhainne ráiteas nó cinneadh foirmiúil ar mhaithe le maoiniú breise a fháil.

Chomh maith leis sin tugann an EADSNE imlíne ar conas a leithdháileann an chuid is mó de 
thíortha líon ‘uaireanta riachtanais speisialta oideachais (SEN)’ nó am cúntóra tacaíochta 
foghlama (m.sh. an Bheilg) tar éis an mheasúnaithe. Leithdháiltear tacaíocht teagaisc in 
Éirinn do gach scoil bunaithe ar líon na múinteoirí/daltaí dóibh siúd leis na leibhéil riachta-
nais is ísle, cé nach mór dóibh siúd le riachtanais bhreise (ar a dtugtar scoileanna íosmhin-
icíochta SEN in Éirinn) iarratas a dhéanamh bunaithe ar dhiagnóis/measúnaithe an dalta 
aonair. Tugann na hábhair imlíne freisin ar an mbealach:

Ina bhfuil tacaíocht bhreise naoi n-uaire san áireamh anois sa soláthar rialta sa 
Danmhairg, agus déantar measúnú orthu siúd a dteastaíonn tuilleadh tacaíochta 
uathu agus déantar iad a atreorú chuig ‘oideachas speisialta’ i suíomh príomh-
shrutha nó speisialta. Bíonn measúnú oideolaíoch ar siúl san Fhionlainn agus 
leithdháiltear tacaíocht mar chuid den chóras rialta. Sa Phortaingéil, chun cur le 
tréscaoilteacht is d’fhoghlaimeoirí le huathachas, iad siúd atá bodhar nó dall nó 
a bhfuil an iliomad míchumais ag gabháil dóibh amháin a thugtar maoiniú spei-
sialta. Sa tSualainn, leithdháiltear suim ar scoileanna ar mhaithe le hoideachas 
speisialta atá le húsáid de rogha na scoile. I go leor tíortha d’fhéadfadh an Bardas 
maoiniú breise a chur ar fáil le haghaidh áiseanna, trealamh nó le haghaidh 
foireann bhreise. Ar mhaithe le tacaíocht a thabhairt don uilechuimsitheacht, 
laghdaíonn líon tíortha uimhir na ndaltaí i ranganna ina bhfuil foghlaimeoirí le 
míchumas (an Eastóin, an Ungáir, an Iodáil) (EADSNE 2013b).
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Tuairiscíodh go raibh córas pacáiste comhaid nó córas ‘bascaed dalta’ i bhfeidhm ag an 
Laitvia agus ag an Liotuáin trína bardais tráth a leanann maoiniú an foghlaimeoir, agus 
bhí córas den sórt sin ag an Ísiltír uair amháin ach cuireadh athrú air sin agus tugadh an 
maoiniú do chomharchumainn réigiúnacha scoile/ionaid speisialta.

I dtéarmaí na héifeachta a bhíonn ag múnlaí acmhainní difriúla, luann ábhair an EADSNE 
staidéar Ostarach le déanaí a luann go bhféadfadh sé nach mbeadh tacaíocht atá dírithe 
ar ionchur, m.sh. tacaíocht ag bunráta do scoileanna bunaithe ar líon na bhfoghlaimeoirí 
atá aitheanta ó thaobh riachtanais speisialta oideachais a bheith acu – sách freagrach 
mar go dtagann athrú ar riachtanais i measc daltaí in imeacht ama. Thug an staidéar 
céanna ar aird gur measadh fadhbanna a bheith ag gabháil leis an múnla aschuir frei-
sin mar go dtarraingítear siar acmhainní má tá clár rathúil; agus go raibh gá ann bogadh 
ó chóras a thugann luach saothair d’easpa rathúlachta chuig múnla luath-idirghabhála 
agus tacaíochta.

Ar dhá shaincheist eile maidir le heagrú soláthar a tugadh ar aird in ábhar an EADSNE tá:

i. Nach gá go gcuirfeadh tacaíocht d’fhoghlaimeoirí aonair feabhas ar cháilíocht an 
chórais scoile, agus má dhíríonn scoil ar ar chainníocht seachas ar cháilíocht acmhainní 
ní dóigh go ndéanfaidh siad na hathruithe atá riachtanach ar an mbealach a bhfrea-
graíonn córais phríomhshrutha agus foireann scoile d’fhoghlaimeoirí (Frattura & 
Capper 2007, luaite In EADSNE 2013b); agus

ii. D’fhéadfadh scoileanna líonraí tacaíochta agus forbairt ghairmiúil a fhorbairt lena 
mbaineann comhoibriú idir geallsealbhóirí áitiúla agus scoileanna áitiúla/ionaid 
tacaíochta seachas a bheith ag streachailt leis na hacmhainní breise teoranta atá ar 
fáil dóibh.

Samplaí ó thíortha eile

Forléargas

Tá athbhreithniú cuimsitheach ar na múnlaí atá ann lasmuigh de scóip agus d’amscála 
an táisc atá leagtha amach don ghrúpa oibre seo. Mar sin féin soláthraíonn an chuid seo 
a leanas eolas achoimre maidir leis na múnlaí atá i bhfeidhm le tacaíocht a thabhairt do 
riachtanais speisialta oideachais i seacht dtír, (Sasana, Albain, An Iodáil, An Iorua, an 
Nua-Shéalainn, an Ísiltír agus an Danmhairg).

Bhí roghnú na dtíortha pragmatach go príomha mar go raibh eolas foilsithe atá réasúnta 
inchomparáide ar fáil go héasca maidir le gach aon cheann acu (tugtar foinsí ar aird tar 
éis gach achoimre). Fuarthas aiseolas agus comhairle freisin ó ionadaithe an EADSNE i 
mballthíortha. Rinne an roghnú iarracht freisin le huilechuimsitheach tíortha a bhí i mbun 
athruithe ar a gcuid socruithe maidir le tacaíocht a sholáthar a chinntiú. As na seacht dtír 
atá clúdaithe, tá na córais atá i bhfeidhm i gceithre chinn acu (an Ísiltír, an Danmhairg, 
Sasana agus an Nua-Shéalainn) ag dul trí athrú i láthair na huaire le haghaidh a thabhairt 
ar shaincheisteanna atá ag eascairt ó shocruithe roimhe seo.

Is féidir roinnt gnéithe a aithint ar fud na seacht dtír. Ag tabhairt ar aird, áfach, go bhfuil 
an roghnú seo bunaithe ar eolas foilsithe atá réasúnta inchomparáide a bheith ar fáil, ní 
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féidir glacadh leis, dá bhrí sin, go ndéanann na gnéithe seo ionadaíocht ar aon treocht ar 
leith. Tá achoimre déanta orthu anseo ar mhaithe le coimre.

Mar a léiríodh sa chuid roimhe seo, tá sé deacair an múnla aonair ‘is fearr’ atá i bhfeidhm 
a aithint, agus baineann tíortha úsáid as cur chuige atá éagsúil ar bhealach amháin agus 
atá cosúil le chéile ar bhealach eile, agus tá siad neadaithe a bheag nó a mhór i gcom-
hthéacsanna áirithe stairiúil agus soláthar a dtíortha féin. Áirítear ar phríomhghnéithe a 
aithníodh ar fud na seacht dtír:

• Leithdháiltear tacaíocht bhreise do scoileanna go lárnach mar a dhéantar sa 
Nua-Shéalainn nó díláraítear iad chuig údaráis réigiúnach nó áitiúla atá freagrach as 
oideachas (mar a dhéantar san Iodáil, san Iorua, i Sasana, sa Danmhairg, san Ísiltír 
agus in Albain). Mar a tugadh ar aird níos túisce, tá meascán cur chuige i dtíortha 
EADSNE.

• Ionchorpraítear táscairí míbhuntáiste/míbhuntáiste socheacnamaíoch go minic i 
gcórais ginearálta maoinithe scoile ar mhaithe le díriú air nó cúiteamh a thabhairt i 
leith míbhuntáiste oideachais i líon tíortha a bhfuil athbhreithniú déanta orthu.

• Tá córais le tacaíocht a thabhairt do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais ag dul 
trí athrú i Sasana, san Ísiltír, sa Danmhairg agus sa Nua-Shéalainn. 

• Níl aon diagnóis fhoirmiúil riachtanach le haghaidh soláthar breise do riachtan-
ais leibhéal níos ísle i sé thír de na seacht dtír a ndearnadh imscrúdú orthu (Sasana, 
an Iorua, Albain, an Danmhairg agus an Nua-Shéalainn). Chomh maith leis sin, níl 
tacaíocht bhreise do leibhéal níos airde riachtanais ag brath ar dhiagnóis in Albain 
ná sa Nua-Shéalainn araon. Tugann Albain faoi chur chuige coiteann i leith tacaíocht 
bhreise do leanaí le riachtanais bhreise éagsúla a aithníodh trí phróiseas idirghabhála 
céimnithe; sainmhínítear daltaí le riachtanais speisialta oideachais sa Nua-Shéalainn 
mar fhoghlaimeoirí le míchumas, lagú fisiciúil nó céadfach, deacracht foghlama, 
deacracht cumarsáide nó iompair óna dteastaíonn ceann amháin nó níos mó den 
mhéid seo a leanas: cúnamh breise, cláir nó timpeallachtaí foghlama oiriúnaithe, 
saintrealamh nó ábhair le tacaíocht a thabhairt dóibh i socrúchán oideachais rialta 
nó speisialta.

• San Iorua, sa Danmhairg agus san Ísiltír tá soláthar do riachtanais ardleibhéil ag 
brath ar dhiagnóis nó ar mheasúnú oideolaíoch foirmiúil. Baineann an Iorua úsáid 
as measúnú oideolaíoch daltaí le cinneadh a dhéanamh cibé an bhfuil siad i dteideal 
teagasc speisialta agus/nó chun comhairle a thabhairt do scoileanna maidir le daltaí 
‘nach bhfuil ag baint leasa’ as an ngnáth churaclam; téann daltaí sa Danmhairg faoi 
mheasúnú aonair trí sheirbhísí oideolaíoch agus síceolaíoch, le rannpháirtíocht na 
dtuismitheoirí; agus san Ísiltír tá diagnóis riachtanach faoin gcóras ‘pacáiste comhaid’ 
reatha de bhuiséid pearsanta agus tá sé sin a reáchtáil ag coistí measúnaithe 
réigiúnach. Táthar ag súil, áfach, go dtiocfaidh Passend Onderwijs (a aistrítear mar 
‘oideachas a oireann do riachtanas an dalta') i bhfeidhm san Ísiltír sa bhliain 2014 
agus go gcruthóidh sé athruithe.

• San Iodáil teastaíonn diagnóis chliniciúil nó feidhmeach a mbíonn seirbhís réigiúnach 
ina bhun do sholáthar breise do dhaltaí le haon riachtanais speisialta oideachais. Ach 
leithdháiltear acmhainní breise a eascraíonn chuig scoil an dalta, nó chuig rang an 
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dalta, i bhfoirm an dara múinteora go minic, seachas chuig an dalta – le tairseach ar 
líon na ndaltaí í measúnaithe i rang agus ar mhéid an ranga leis an saghas sin daltaí.

• Leithdháiltear soláthar breise, do riachtanais ardleibhéal, riachtanais níos casta ar 
bhonn leibhéal soláthar (m.sh an líon uaireanta) sa Danmhairg, sa chás gur daltaí 
iad a bhfuil measúnú déanta orthu agus a ndéanann an scoil atreorú orthu chuig 
oideachas leithscartha (m.sh. ranganna speisialta) nó a dteastaíonn níos mó naoi 
n-uaire tacaíochta in aghaidh na seachtaine uathu sa phríomhshruth. I Sasana tá sé 
beartaithe nach mór riachtanais níos airde a shainmhíniú mar iad siúd a bhfuil a gcos-
tais tacaíochta os cionn tairseach áirithe.15

• Tógann Albain cur chuige coitianta agus lánpháirtithe i leith soláthar a dhéanamh 
do gach dalta le riachtanais tacaíochta breise a chuireann le bacainn ar a gcuid 
foghlama, cibé a n-eascraíonn sé as timpeallacht foghlama, imthosca teaghlaigh, 
riachtanas míchumas nó sláinte agus fachtóirí sóisialta agus mothaitheach. Is féidir 
plean tacaíochta comhordaithe a chomhaontú ar fud gníomhaireachtaí do líon beag 
daltaí le riachtanais atá níos casta. Is trí phróiseas idirghabhála céimnithe atá an 
tsainaithint trínar féidir le scoileanna measúnú a dhéanamh ar riachtanais tacaíochta 
breise, an tacaíocht a theastaíonn uathu a bhreithniú agus a gcuid iarrachtaí a léiriú 
maidir leis an tacaíocht seo a sholáthar ó laistigh den scoil, sula lorgaítear acmhainní 
breise.

• Buiséid phearsanta – tá an Ísiltír ag bogadh ón gcineál seo soláthar anois mar go 
raibh sé ceangailte le líon níos mó daltaí a bheith atreoraithe chuig oideachas spei-
sialta. Samhlaítear buiséid phearsanta mar chuid den socrú san am atá le teacht faoi 
athbhreithniú oideachas speisialta atá ar siúl i Sasana. De réir an EADSNE feidhmíonn 
an Laitvia agus an Liotuáin i measc tíortha eile córas pacáiste comhaid nó ‘bascaed 
dalta’.

• Is féidir gnóthachtáil a úsáid mar tháscaire le haghaidh soláthar riachtanais speisialta 
oideachais sna socruithe maoinithe nua i Sasana.

An Iodáil

• Go ginearálta freastalaíonn daltaí le míchumas ar scoileanna agus ar ranganna 
príomhshrutha ag gach leibhéal oideachais.

• Leithdháileann an t-aireacht náisiúnta buiséad tacaíochta ar scoileanna, a ríomhtar 
ar bhonn an líon daltaí atá deimhnithe ag an gcóras sláinte áitiúil mar dhaltaí le 
riachtanas speisialta, a d’fhreastail ar scoil le linn na scoilbhliana roimhe sin.

• Socraíonn oifigí réigiúnach na hAireachta an líon múinteoirí tacaíochta agus sanntar 
iad chuig scoileanna de réir an lín daltaí le míchumas agus tíopeolaíocht an mhíchu-
mais, agus leithdháiltear na hacmhainní atá fágtha do thionscadail áirithe agus 

15 Tá an moladh i ndáil le tairseach airgeadais a bheith ann le sainmhíniú a thabhairt ar dhalta nó ar dhalta 
le hard riachtanais, i gcomparáid le tairseach measúnú-bhunaithe ar nós ráiteas maidir le riachtanais spei-
sialta oideachais (SEN) míchuí de réir na Roinne Eolaíochta mar gur féidir dreasachtaí claonta a chruthú má 
cheanglaítear an measúnú go díreach le maoiniú breise (mar shampla, trí bhrú breise a chruthú do mheasú-
nuithe reachtúla nach bhfuil gá leo).
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d’acmhainní atá aitheanta ag príomhoidí scoileanna, ar bhonn na riachtanas atá 
aitheanta ag leibhéal cúige agus laistigh de na cúigí ag leibhéal común.

• Is ionann diagnóis chliniciúil agus feidhmeach agus réamhchoinníoll maidir le 
rochtain ar acmhainní tiomanta, a gcuireann an teaghlach isteach orthu agus atá 
tarraingthe suas ag speisialtóir sláinte nó ag na seirbhísí sóisialta. Sanntar múinte-
oir tacaíochta don rang ina bhfuil an dalta le míchumas cláraithe, agus ní do dhalta 
aonair. Tá na múinteoirí tacaíochta mar chuid den fhoireann múinteoirí rialta agus 
bíonn siad rannpháirteach i ngníomhaíochtaí, pleanáil agus measúnú. Is ionann 
múinteoirí tacaíochta freisin agus acmhainní le héascú a dhéanamh ar lánpháirtiú. 
Ní dhéantar aon acmhainní speisialta a thairiscint don rang gan an cineál seo deimh-
niúcháin míchumais nó go dtí go mbeidh an próiseas diagnóiseach gníomhaithe.

• Ní féidir níos mó ná dhá dhalta le deimhniúchán a chlárú laistigh den rang céanna. 
(Ceadaítear uaslíon de thriúr, go heisceachtúil, má tá deacrachtaí feidhmithe laga 
ag daltaí) Is ionann agus 25 an t-uaslíon daltaí in aghaidh an ranga má tá dalta le 
míchumas cláraithe agus 20 dalta in aghaidh an ranga má tá dhá dhalta le míchu-
mas cláraithe. Ag tógáil srianta eacnamaíoch san áireamh, d’fhorordaigh dlí airgea-
dais sa bhliain 2008 go n-ardófaí an líon daltaí in aghaidh an ranga sna trí bliana atá 
romhainn, ach ní bhaineann sé seo le ranganna ina bhfuil daltaí le míchumas.

Foinsí

Rix, J, K. Sheehy, F. Fletcher-Campbell, M. Crisp agus A. Harper (2013). Continuum of Education 
Provision for Children with Special Educational Needs: Review of international Policies and 
Practices, Tuarascáil ar Thaighde an NCSE Uimhir 13

Eolas Eurydice/Eurypedia http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/ curtha ar fáil Meán Fómhair 
2013

An Iorua

• Leithdháileann údaráis áitiúla an méid atá riachtanach do scoileanna bunaithe ar 
áirimh a thógann líon na ndaltaí, réamhriachtanais socheacnamaíoch, dúshláin 
atá i ndán don scoil agus mar sin de san áireamh. Tá éagsúlachtaí áitiúla ann ach go 
bunúsach cuireann údaráis áitiúla buiséad bliantúil ar fáil do scoileanna ar mhaithe 
leis na gníomhaíochtaí teagaisc ar fad lena n-áirítear oideachas speisialta. Tá scoile-
anna faoi oibleagáid oideachas a sholáthar atá curtha in oiriúint do chineálacha 
cumais agus inniúlachta gach dalta aonair.

• Tá an ceart ag daltaí nach bhfuil ar a gcumas leas sásúil a bhaint as gnáththeagasc 
d’oideachais speisialta. Féachtar ar oideachas speisialta (aithnítear an gá atá leis tar 
éis measúnú a bheith déanta) a bheith sainiúil ón oideachas sin a chuirtear ar fáil mar 
chuid den churaclam oiriúnaithe rialta.

• Ní thugann aon deacracht shonrach nó diagnóis liachta ceart i leith oideachas spei-
sialta uathu féin. Tugann an Pedagogical Psychological Service (PPS) faoi mheasúnú 
ar dhaltaí a chinneann cibé an bhfuil siad i dteideal teagasc speisialta agus/nó cuire-
ann comhairle ar scoileanna maidir le daltaí ‘nach bhfuil ag baint leasa’ as an ngnáth-
churaclam. Seolfaidh an PPS isteach tuarascáil scríofa bunaithe ar an meastóireacht 
seo le moltaí i bhfoirm sainmheasúnú ar riachtanais áirithe an linbh/dalta. Luafar sa 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
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mheastóireacht seo (i) cibé an dteastaíonn cúnamh speisialta oideachais ón leanbh/
dalta de bhun alt 5- 7 den Acht Oideachais nó oideachas/oiliúint speisialta de bhun alt 
5-1 (ii) soláthrófar comhairle maidir leis an gcineál cabhrach/foghlama atá riachtan-
ach agus ar fáil.

• Scríobhfaidh úinéir na scoile (tarmligthe go minic chuig ceann na scoile) rún bunaithe 
ar an tuarascáil ón PPS agus cuirfear plean oideachais aonair chuí le chéile don 
fhoghlaimeoir.

• Má luann measúnú ó PPS go dteastaíonn oideachas speisialta ón leanbh, is minic go 
mbeidh ar an scoil déileáil leis na riachtanais aonair sin as a mbuiséad bliantúil. Tá 
roinnt samplaí ann maidir le común a dheonaíonn acmhainní eacnamaíocha breise 
do scoileanna ag brath ar chritéar áitiúil, sé sin má tá leibhéal ard riachtanais ag an 
dalta. Ní féidir le húinéir scoile iarratas ar oideachas speisialta a dhiúltú mar gheall ar 
chúiseanna eacnamaíocha.

• Má luann measúnú ón PPS go dteastaíonn oideachas speisialta ón leanbh, is minic 
go mbeidh ar an scoil déileáil leis na riachtanais aonair sin as a mbuiséad bliantúil. 
Tá roinnt samplaí ann maidir le común a thugann acmhainní breise do scoileanna ag 
brath ar chritéar áitiúil, sé sin má tá leibhéal an-ard riachtanais ag an dalta. Ní féidir 
le húinéir scoile iarratas ar oideachas speisialta a dhiúltú mar gheall ar chúiseanna 
eacnamaíocha.

• Má luann measúnú ón PPS go dteastaíonn oideachas speisialta ón dalta, bíonn ar an 
scoil déileáil go minic leis na riachtanais sin as a mbuiséad bliantúil. Tá roinnt samplaí 
ann maidir le comúin a dheonaíonn acmhainní breise ar an scoil ag brath ar chritéar 
áitiúil, sé sin má tá ardleibhéal riachtanais ag an dalta. Ní féidir le húinéir scoile iarra-
tas ar oideachas speisialta a dhiúltú mar gheall ar chúiseanna eacnamaíocha.

• Braitheann an PPS ar an tseirbhís sláinte le haghaidh diagnóis liachta do riochtaí ar 
nós neamhord de chuid speictream an uathachais agus díríonn ar mheasúnú oideo-
laíoch. Is le cead na dtuismitheoirí amháin is féidir leis an tseirbhís sláinte, institiúidí 
cúraim lae agus le scoileanna teagmháil a dhéanamh leis an PPS chun measúnú a 
dhéanamh ar leanbh nó is féidir leis na tuismitheoirí dul i dteagmháil go díreach leis 
an tseirbhís. Mar sin, molann an PPS oideachais speisialta. Má dhéanann an PPS 
measúnú ar riachtanais dalta agus má dheonaítear acmhainní breise (am breise 
múinteora de ghnáth) ansin tá an dalta in oideachas speisialta. Déantar leithdháile-
adh ar bhonn aonair – ní de réir foirmle.

• Cuireann údaráis áitiúla buiséad bliantúil ar fáil do scoileanna i ndáil le gach gníom-
haíocht teagaisc, lena n-áirítear riachtanais speisialta oideachais. Ansin roinntear 
buiséid na scoile idir maoiniú speisialta agus gnáthmhaoiniú. Cé go bhfuil an teorainn 
idir an péire solúbtha, níl an buiséad foriomlán. D’fhéadfadh sé mar sin má tá tuil-
leadh acmhainní ag dul isteach i mbuiséad riachtanas speisialta oideachais na scoile 
go mbeidh níos lú ag dul isteach sa bhuiséad oideachais ginearálta. D’fhéadfadh sé 
go gciallódh athrú beartais athrú i maoiniú do ranganna seachas do dhaltaí aonair 
agus athrú ó bhuiséid speisialta ar ais chuig gnáth-bhuiséid scoile.
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Practices, Tuarascáil ar Thaighde an NCSE Uimhir 13.

Sasana

• Tá leasú á dhéanamh ar an gcóras maoinithe scoile i Sasana i láthair na huaire, lena 
n-áirítear maoiniú do sholáthar riachtanais speisialta (féach DfE, Márta 2012), agus 
tugadh athruithe móra isteach sa bhliain 2013. Faigheann údaráis áitiúla an maoiniú 
scoile trí Dedicated Schools Grant (DSG), deontas imfhálaithe a íocann an Roinn 
Oideachais. Soláthraíonn an DSG formhór an mhaoinithe do sholáthar riachtanais 
speisialta oideachais i scoileanna agus soláthraíonn roinnt maoinithe dóibh siúd le 
SEN i gcoláistí suas go haois 24. Is suas do gach údarás áitiúil maoiniú a dháileadh 
ar scoileanna – i gcomhairliúchán le fóram scoileanna áitiúla – agus úsáid á baint as 
foirmle atá comhaontaithe go háitiúil, lena n-áirítear táscaire míbhuntáiste, inchái-
litheacht do bhéile scoile saor in aisce go minic.

• Faoi láthair dáileann údaráis áitiúla maoiniú ar scoileanna le haghaidh daltaí le 
riachtanais speisialta oideachais ar líon bealaí. Baineann siad go léir úsáid as meas-
cán fachtóirí foirmle ionadach ar nós gnóthachtáil íseal roimhe seo, béile scoile saor 
in aisce agus soghluaiseacht dalta. Is féidir leo úsáid a bhaint as gné chnapshuime 
freisin ach faoi na socruithe maoinithe scoile nua is iad na húdaráis áitiúla a dháile-
ann formhór an mhaoinithe scoile trí theidlíocht bhunúsach in aghaidh an dalta agus 
fachtóirí eile a bhaineann le daltaí, lena n-áirítear maoiniú atá dírithe ar dhaltaí ó 
chúlraí atá faoi mhíbhuntáiste go sóisialta.

• Éilítear fós ar údaráis áitiúla faoi na socruithe nua buiséad SEN barúlach a aithint mar 
chuid de bhuiséid scoile príomhshrutha. Is suim bharúlach amháin atá anseo agus níl 
sé i gceist go sonródh sé cá mhéad a chaitheann scoileanna ar thacaíocht riachtanais 
speisialta: baineann an fhreagracht sin leo féin, ag teacht lena ndualgas a ndícheall a 
dhéanamh le hoideachas speisialta a sholáthar dá gcuid daltaí go léir. Táthar ag súil 
go bhfreastalódh scoileanna príomhshrutha ar riachtanais a gcuid daltaí go léir le 
riachtanais speisialta óna mbuiséad sa chás go gcosnaíonn an tacaíocht bhreise atá 
riachtanas suas go dtí £6,000. Freastalaíonn an t-údarás áitiúil ar a bhfuil an fhrea-
gracht fhoriomlán maidir le freastal ar riachtanais an linbh ar chostais a sháraíonn an 
tairseach seo, agus íoctar é sin leis an scoil i bhfoirm suim bhreise maoinithe ó bhui-
séad ard-riachtanais an údaráis áitiúil. Tá an tsuim bhreise maoinithe seo bunaithe 
ar riachtanais mheasúnaithe an dalta agus cá mhéad a chosnaíonn sé ar an scoil 
freastal ar na riachtanais seo, agus comhaontaítear an tsuim idir an scoil agus an 
t-údarás áitiúil.

• Maoinítear scoileanna speisialta agus soláthar do dhaltaí ó 16 go 24 bliana d’aois ar 
bhealach atá beagán difriúil: faigheann na soláthróirí seo maoiniú áite de thart ar 
£10,000 (atá mórán comhionann leis an méid a fhaigheann scoileanna príomhshru-
tha do dhaltaí le hardriachtanais trína bhfoirmle). Mar a chéile le scoileanna príomh-
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shrutha, soláthraíonn coimisinéirí an údaráis áitiúil suim bhreise maoinithe ar bhonn 
dalta.
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Albain

• Faigheann údaráis áitiúla na hAlban maoiniú ó rialtas na hAlban agus ansin déan-
faidh gach údarás áitiúil meastacháin maidir leis an méid a theastaíonn a chaitheamh 
ón ioncam reatha ar oideachas lena chinntiú go bhfreastalaítear ar a chuid dualgais 
reachtúla. Bunaítear an maoiniú a leithdháiltear ar údaráis áitiúla ar riachtanas 
coibhneasta gach údarás áitiúil lena n-áirítear táscairí maidir le leibhéil míbhuntáiste 
(m.sh. glacadh le béile scoile saor in aisce agus tacaíocht ioncaim).

• Ceanglaíonn an tAcht Oideachais 2004 (Tacaíocht Bhreise maidir le Foghlaim) 
(Albain) dualgais ar údaráis oideachais agus ar ghníomhaireachtaí eile tacaíocht 
bhreise a sholáthar do leanaí agus do dhaoine óga a bhfuil riachtanas tacaíochta 
breise acu atá mar chúis le bacainn a chur ar a gcuid foghlama. Tagann riachtanais 
tacaíochta breise laistigh de cheithre théama fhorluiteacha go ginearálta: timpeal-
lacht foghlama, imthosca teaghlaigh, riachtanas sláinte nó míchumais agus fachtóirí 
sóisialta agus mothaitheach. Ní mór d’údaráis oideachais an tacaíocht atá le cur 
ar fáil a aithint, pleanáil agus soláthar a dhéanamh ina leith agus athbhreithniú a 
dhéanamh ar an tacaíocht sin lena chinntiú go bhfuil sé oiriúnach. D’fhéadfadh sé 
go mbeadh plean tacaíochta comhordaithe (CSP) riachtanach do roinnt daltaí ag a 
bhfuil riachtanais chasta nó a bhfuil an iliomad riachtanais acu agus a dteastaíonn 
tacaíocht shuntasach uathu ó níos mó ná aon ghníomhaireacht amháin. Is plean 
reachtúil atá i gceist anseo a dhéanann comhordú agus taifeadadh ar an tacaíocht 
atá le cur ar fáil agus a bhfuil sainchearta i gceangal leis.

• Áirítear maoiniú do ASN sa bhlocdheontas a chuireann rialtas na hAlban ar fáil do 
gach údarás áitiúil. Tá an fhoirmle dáilte a bhaintear úsáid aistí leis an maoiniú seo 
a leithdháileadh ar údaráis áitiúla bunaithe ar riachtanas coibhneasta gach údarás 
áitiúil agus úsáid á bhaint as líon táscairí lena n-áirítear, daonra, líon na ndaltaí nó 
míbhuntáiste. Tá gach údarás áitiúil freagrach as acmhainní airgid atá ar fáil dó a 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/244364/school_funding_reform_-_final_2013-14_arrangements.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/244364/school_funding_reform_-_final_2013-14_arrangements.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/244364/school_funding_reform_-_final_2013-14_arrangements.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/179138/school_funding_reform_-_next_steps_towards_a_fairer_system.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/179138/school_funding_reform_-_next_steps_towards_a_fairer_system.pdf
https://www.gov.uk/government/policies/increasing-options-and-improving-provision-for-children-with-special-educational-needs-sen#bills-and-legislation
https://www.gov.uk/government/policies/increasing-options-and-improving-provision-for-children-with-special-educational-needs-sen#bills-and-legislation
https://www.gov.uk/government/publications/support-and-aspiration-a-new-approach-to-special-educational-needs-and-disability-consultation
https://www.gov.uk/government/publications/support-and-aspiration-a-new-approach-to-special-educational-needs-and-disability-consultation
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leithdháileadh ar bhonn riachtanais agus tosaíochtaí áitiúla. Ríomhtar leithdháiltí 
maoinithe chuig scoileanna ar bhonn per capita (in aghaidh an dalta) agus ciallaíonn 
riachtanais tacaíochta breise maoiniú breise.

• Déantar measúnú ar an maoiniú breise seo trí phróiseas idirghabhála céimnithe 
a éilíonn ar scoileanna measúnú a dhéanamh ar leanaí le riachtanais tacaíochta 
breise, an tacaíocht a theastaíonn uathu a bhreithniú agus a gcuid iarrachtaí a léiriú 
maidir leis an tacaíocht seo a sholáthar ó laistigh den scoil, sula lorgaítear acmhainní 
breise. Aithníonn measúnú cad a theastóidh le cur an méid is féidir le forbairt agus le 
foghlaim agus is ionann é agus próiseas dinimiciúil ina bhfuil an leanbh nó an duine 
óg ina cheartlár. Tagann tacaíocht bhreise laistigh de thrí theideal leathana forluitea-
cha: cur chuige i leith foghlama agus teagasc, tacaíocht ó phearsanra agus soláthar 
acmhainní. Forálann an tAcht freisin do thuismitheoirí agus do dhaoine óga éile-
amh a dhéanamh ar an údarás oideachas a fháil amach cibé an bhfuil riachtanais 
tacaíochta breise ag a leanbh nó a dteastaíonn plean tacaíochta comhordaithe (CSP) 
uathu.

• Aithníodh sa bhliain 2012 go raibh riachtanais bhreise ag 18% de dhaltaí. Bhí Clár 
Oideachais Aonair (IEP) ag 36% acu sin, bhí plean linbh ag 6.1% agus bhí plean 
tacaíochta comhordaithe (CSP) ag 2.9%. Is ionann daltaí le CSP agus 0.51% de na 
ndaltaí í go léir i scoileanna údaráis áitiúil. Aithnítear go bhfuil riachtanais tacaíochta 
breise ag níos mó buachaillí (63%) seachas mar atá ag cailíní (37%).

Foinsí

Rialtas na hAlban(2012). Supporting Children’s and Young People’s Learning: A Report on Progress 
of Implementation of The Education (Additional Support for Learning) (Scotland) Act 2004 (As 
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An Danmhairg

• Cuireann Acht Folkeskole (1994) d’oibleagáid ar scoileanna idirdhealú a dhéanamh 
idir oideachas ar mhaithe le hoideachas ábhartha agus éifeachtúil a chur ar fáil do 
dhaltaí de réir a riachtanas forbartha agus a gcúlra. Is féidir le scoileanna múnla 
ranga, pleananna beirt mhúinteoirí agus cúntóirí teagaisc a úsáid freisin. Má gá, 
féadfar oideachas forlíontach a thabhairt, i bhfoirm ceachtanna breise, (i ngrúpaí nó 
go haonar), tacaíocht múinteora nó cúnamh oideolaíoch agus praiticiúil. Déanann 
an scoil i gcomhar leis na tuismitheoirí cinneadh maidir le rannpháirtíocht an dalta in 
oideachas forlíontach agus níl aon ghá le measúnú nó atreorú ó shaineolaithe, má tá 
an riachtanas tacaíochta sách soiléir.

• Foráiltear do riachtanais speisialta oideachais freisin faoin Acht Folkeskole, murar 
féidir freastal ar riachtanais oideachais na ndaltaí laistigh den oideachas ginearálta. 
Thaispeáin staidéar Aireacht Oideachais a rinne imscrúdú ar chaiteachas riachtanais 
speisialta i scoilbhliain 2008-09 gur baineadh úsáid as thart ar 30 faoin gcéad de na 
costais go léir do scoileanna d’oideachas riachtanas speisialta agus do chórais ghaol-

http://www.european-agency.org/country-information
http://www.european-agency.org/country-information
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/348208/0116022.pdf
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/348208/0116022.pdf
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mhara, agus aithníodh an phríomhchúis leis an bhfás seasta i gcostais sa réimse seo 
mar aistriú daltaí chuig ranganna speisialta agus chuig scoileanna speisialta. Mar 
thoradh air sin thángthas ar chomhaontú idir an rialtas agus cumann an rialtais 
áitiúil chun oibriú le chéile ar mhaithe le huilechuimsitheacht níos mó i scoileanna 
poiblí agus maidir le reachtaíocht nua a fhorálann go bhfuil coincheap an oideachais 
speisialta teoranta ó Bhealtaine na bliana 2012 do dhaltaí in oideachas leithscar-
tha i ranganna speisialta agus i scoileanna speisialta, agus do dhaltaí a dteastaíonn 
tacaíocht uathu i scoileanna príomhshrutha ar feadh níos mó ná naoi n-uaire in 
aghaidh na seachtaine.

• Ceadaíonn an reachtaíocht nua solúbthacht níos mó d’údaráis áitiúla in eagrú oidea-
chais do dhaltaí le riachtanais speisialta, mar shampla trí theagasc agus trí ghrádú 
idirdhealaithe mar atá luaite thuas. Tá sé mar aidhm leis oideachas ginearálta a láidriú 
agus timpeallacht foghlama níos uilechuimsithí a chruthú agus laghdú a dhéanamh 
ar riachtanais speisialta oideachas i scoileanna speisialta agus i ranganna speisialta 
chuig uasmhéid de 4 faoin gcéad de dhaltaí ar fad i scoileanna poiblí. Breithnítear 
daltaí a fhaigheann tacaíocht i rang príomhshrutha ar feadh níos mó ná naoi n-uaire 
in aghaidh na seachtaine mar dhaltaí atá san áireamh i scoileanna príomhshrutha.

• Cur an méid is fearr is féidir le leithdháileadh acmhainní chun leas gach leanbh 
agus duine óg an príomhchuspóir atá leis na rialacha nua. Ar thasc amháin do na 
bardais tá acmhainní atá scaoilte ó riachtanais speisialta oideachas a dhíriú isteach i 
réimse an uilechuimsitheacht agus láidriú a dhéanamh ar oideachas príomhshrutha 
chun leas gach dalta. Déanann agus rialtas agus cumann an rialtais áitiúil suirbhé 
ionadaíoch a stiúradh, tráth a gcuireann 12 bardas athbhreithniú bliantúil faoi bhráid 
na hAireachta maidir le torthaí an athchoigeartaithe i dtéarmaí níos lú leithscaradh, 
scileanna acadúla níos fearr agus cur le folláine i measc na ndaltaí go léir. Ní mór 
tuairisciú a dhéanamh freisin ar chomhaontuithe le feabhas a chur ar inniúlachtaí 
múinteora agus bainistíocht uilechuimsitheach agus tacaíocht le haghaidh uilechu-
imsitheacht a chur chun cinn.

• Déanfaidh sonraí náisiúnta ar leithscaradh, torthaí acadúla i dtrialacha agus scrú-
duithe deiridh, caiteachas in aghaidh an dalta, cóimheas dalta-múinteora agus 
iarrachtaí na mbardas chun an uilechuimsitheacht a láidriú agus cúrsaí teagaisc 
forlíontach, forlíonadh ar an athbhreithniú seo. Tá athbhreithniú bliantúil mar 
chuid de na gníomhaíochtaí polaitíochta leantacha chun cur le huilechuimsitheacht 
ag teacht leis na comhaontuithe ar bhainistíocht airgeadais laistigh de na bardais. 
Chomh maith leis sin, tionscnaíodh painéal suirbhé náisiúnta ar mhaithe le forbairt 
uilechuimsitheach, rannpháirtíocht i bpobail fhoghlama srl an dalta a leanúint thar 
na trí bliana atá amach romhainn. Tá an painéal comhdhéanta de 16,000 dalta ón 
cúigiú agus an seachtú rang sa Folkeskole.

Foinsí

An Ghníomhaireacht Eorpach d’Fhorbairt Oideachas Riachtanas Speisialta. Láithreán Gréasáin: http://
www.european-agency.org/country-information. Eolas maidir le tír Inrochtana 19 Meán Fómhair 
2013.

http://www.european-agency.org/country-information
http://www.european-agency.org/country-information
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Internal publication on country Legislation/Policy updates and initiatives: note on Denmark arna 
sholáthar ag ionadaithe Danmhargach don Ghníomhaireacht Eorpach d’Fhorbairt Oideachas 
Riachtanas Speisialta, Meán Fómhair 27 2013.

An Ísiltír

• Faigheann údaráis scoile bunscoile agus iar-bhunscoile príomhshrutha blocdheontas 
a bhaineann leis an líon daltaí, atá ualaithe le haghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste 
oideachais (atá bunaithe ar chéatadán áirithe de thuismitheoirí le leibhéil ísle oidea-
chais sa bhunscoil nó ar chéatadán daltaí a thagann ó chomharsanachtaí nó ó limis-
téir atá faoi mhíbhuntáiste ag leibhéal bunscoile).

• Faoi na socruithe reatha d’fhéadfadh sé go bhfaigheadh daltaí a dteastaíonn 
tacaíocht bhreise uathu tacaíocht do leibhéil níos airde riachtanais i scoileanna 
príomhshrutha, nó níos mó tacaíochta do leibhéil níos airde riachtanais trí mhao-
iniú atá sainiúil don dalta (pacáiste comhaid) do thacaíocht speisialta oideachais. Má 
fhreastalaíonn dalta ar chritéar áirithe don bhuiséad seo atá dírithe ar an dalta, is 
féidir le tuismitheoirí rogha a dhéanamh maidir leis an mbuiséad seo a úsáid i scoil 
speisialta nó i ngnáthscoil. Freastalaíonn Ionaid Saineolais Réigiúnacha ar dhaltaí le 
leibhéal níos airde riachtanais. Tá 34 de na hionaid seo ann a socraíodh suas mar 
chuibhreannas bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna speisialta laistigh de chean-
tar. Tá coiste i ngach aon ionad a dhéanann measúnú cibé an féidir daltaí a ligean 
isteach i riachtanas speisialta oideachais ar bhonn critéar diagnóise.16

• Tá líon fadhbanna aitheanta maidir leis an gcóras reatha. Áirítear orthu sin: nósanna 
imeachta difriúla measúnaithe a thógann go leor ama agus iarrachta do scoile-
anna agus do thuismitheoirí araon; tá ardú tagtha le deich mbliana anuas ar an líon 
leanaí atá ina riachtanais speisialta oideachais agus tá ardú tagtha ar mhaoiniú atá 
sainiúil don dalta in oideachas príomhshrutha; tá deacrachtaí ag go leor múinteoirí 
sa phríomhshruth maidir le teagasc a chur in oiriúint do na riachtanais dhifriúla sa 
seomra ranga (Bosscher 2013).

•  Sa bhliain 2012 glacadh leis an Acht ar Passend Onderwijs (a aistrítear mar ‘oide-
achas a oireann do riachtanais an dalta’), a thiocfaidh i bhfeidhm sa bhliain 2014. 
Comhoibreoidh scoileanna príomhshrutha agus scoileanna speisialta i 234 comhaon-
tas réigiúnach nó comhpháirtíocht nua in oideachas bunscoile agus in 84 san oidea-
chas iarbhunscoile. Gheobhaidh na comhaontais seo a gcuid buiséad féin ar mhaithe 
le tacaíocht oideachas a chiallóidh go mbeidh siad freagrach as costais a thairiscint 
agus costais a iompar do thacaíocht riachtanais ag leibhéil níos ísle agus ag leibhéil 
níos airde araon.

16 Is ionann an critéar do lucht lagamhairc agus géire amhairc: <0.3 réimse amhairc: < 30 agus comhpáirtíocht 
teoranta in oideachas mar thoradh ar lagamharc.  Do dhaltaí atá bodhar nó a bhfuil deacrachtaí éisteachta 
acu nó caillteanas éisteachta > 80 dB (nó daltaí a bhfuil deacracht éisteachta acu 35 -80 dB) agus éilítear 
rannpháirtíocht teoranta san oideachas. Bunófar an cinneadh le maoiniú breise a sholáthar do dhaltaí le 
míchumas foghlama den chuid is mó ar IQ < 55, maidir le daltaí le mícmhumas fisiciúil agus daltaí atá thar a 
bheith breoite beidh sonraí liachta a thaispeánann míchumas agus breoiteacht atá diagnóisithe riachtanach.  
Éilíonn an critéar do dhaltaí le fadhbanna mothaitheach agus iompar diagnóis i dtéarmaí catagóirí DSM-IV, 
fadhbanna ar scoil, sa bhaile agus sa phobal agus rannpháirtíocht teoranta san oideachas mar thoradh ar 
fadhbanna iompair.
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• Ní bheidh sé riachtanach diagnóis a dhéanamh ar neamhord le maoiniú a fháil le 
haghaidh breis tacaíochta nó le haghaidh áit fhoghlama i scoil le riachtanas spei-
sialta. Cuirfidh scoileanna próifíl tacaíochta oideachais le chéile ina dtabharfaidh siad 
breac chuntas ar an tacaíocht oideachas atá ar a gcumas a thairiscint do dhaltaí. Ní 
mór do bhord na scoile áit fhoghlama oiriúnach a thairiscint ina scoile nó ag scoil 
nó príomhshrutha eile nó oideachas riachtanas speisialta laistigh den chomhaontas 
réigiúnach agus tacaíocht oideachais bhreise sa scoil má tá gá leis. Beifear ag díriú ar 
fáil réidh le teorainneacha oideachas na ndaltaí mar phointe tosaigh seachas diag-
nóis a dhéanamh ar an neamhord.

Foinsí

Akkerman, Y. (2011) Overcoming School Failure, policies that work: Tuarascáil Cúlra don Ísiltír (http://
www.oecd.org/edu/school/49528317.pdf)

Bosscher, N. (2013) Inclusive Education: A suitable learning place for every Dutch child, Netherlands 
Youth Institute.

An Ghníomhaireacht Eorpach d’Fhorbairt Riachtanas Speisialta Oideachais- eolas tíre maidir leis an 
Ísiltír ag http://www.european-agency.org/country-information.

http://www.european-agency.org/country-information/netherlands/national-overview/financing  
inrochtana 19 Meán Fómhair 2013]

Thijs, A., B. Van Leeuwen and M. Zandbergen (2009). Inclusive Education in the Netherlands, SLO 
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European Disability experts (ANED) i mí na Bealtaine 2010.

3.8 An Nua-Shéalainn

• Is ionann oideachas sa Nua-Shéalainn agus freagracht náisiúnta agus déanann an 
rialtas maoiniú ar scoileanna atá lánpháirtithe sa chóras stát agus soláthraíonn 
maoiniú i bpáirt do scoileanna príobháideacha. Déantar cinneadh maidir le comh-
pháirt den mhaoiniú sin trí ráta deicíle na scoile. Cinneann stádas socheacnamaíoch 
an cheantair óna dtagann daltaí chun na scoile an ráta deicíle.

• Tagann an tacaíocht a sholáthraíonn an tAireacht Oideachais chun cabhrú le scoile-
anna laistigh de dhá chatagóir atá sainmhínithe go leathan. Níl an chéad cheann 
bainteach le daltaí aonair ach is é an chaoi a soláthraítear don scoil é bunaithe ar 
fhoirmle rolla agus deicíle, nó bainteach le líon na ndaltaí atá aitheanta le riachtanais 
speisialta measartha. Leithdháileann an dara catagóir acmhainní ar an scoil bunaithe 
ar an líon daltaí aonair le riachtanais arda nó riachtanais atá thar a bheith ard atá ag 
freastal ar an scoil sin (Powell 2013).

• Níl diagnóis mhíchumais riachtanach ar mhaithe le rochtain ar thacaíocht. 
Sainmhínítear daltaí le riachtanais speisialta oideachais mar fhoghlaimeoirí le míchu-
mas lagú fisiciúil nó céadfach, deacracht foghlama, deacracht cumarsáide nó iompair 
óna dteastaíonn ceann amháin nó níos mó den mhéid seo a leanas: cúnamh breise, 
cláir nó timpeallachtaí foghlama oiriúnaithe, saintrealamh nó ábhair le tacaíocht a 
thabhairt dóibh i socrúchán oideachais rialta nó speisialta.

http://www.oecd.org/edu/school/49528317.pdf
http://www.oecd.org/edu/school/49528317.pdf
http://www.european-agency.org/country-information
http://www.european-agency.org/country-information/netherlands/national-overview/financing
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• Deirtear gurbh é an príomhdhúshlán maidir leis an timpeallacht eacnamaíoch 
agus fioscach atá againn i láthair ná an aidhm acmhainní atá ar fáil a chomhardú i 
gcoinne an éilimh ar sheirbhísí agus ar ionchais gnóthachtála atá ag ardú de shíor. 
Rathúlacht don Uile Dhuine a sheoladh sa bhliain 2010: Is ionann Gach Scoil, Gach 
Leanbh agus fís maidir le córas oideachais uilechuimsitheach iomlán a bhaint amach. 
Tá tionscnamh ar nós tacaíocht bhreise d’fhoghlaimeoirí idir aois a cúig go hocht mar 
bhonn leis sin, Múinteoirí Acmhainne atá athraithe ó bhonn: Seirbhís Fhoghlama 
agus Iompair (RTLB), obair chun forbairt a dhéanamh le haistrithe níos éifeachtaí a 
dhéanamh ón scoil, úsáid éifeachtúil acmhainní teagaisc agus seirbhísí for-rochtana 
feabhsaithe. Iarrfar ar scoileanna fianaise a chur san áireamh freisin maidir leis an 
mbealach a bhfuil siad ag tacú le foghlaimeoirí le riachtanais speisialta oideachais /
míchumais ina bpleanáil agus ina dtuairisciú rialta.

Foinsí
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