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Brollach
Ról lárnach ag an NCSE is ea comhairle polasaí a chur ar an Aire Oideachais agus Scileanna maidir le
hoideachas do leanaí ag a mbíonn riachtanais oideachasúla speisialta. Ba é an tIar-Aire Oideachais
agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D., a d’iarr an páipéar seo – Tacú sna Scoileanna le Scoláirí ar a bhfuil
Aicíd Speictream Uathachais – nuair a bhí sé sa phost.
Bíonn an NCSE an-chúramach ar fad maidir le hathbhreithniú agus smaoineamh ar an bhfianaise
a bhíonn ar fáil agus cuimhnítear go fuarchúiseach ar an gcóimheá fianaise sula dhéantar moltaí.
Coimisiúnaíodh taighde, chuathas i gcomhairle le scoláirí, le tuismitheoirí is le páirtithe oideachais
agus cuireadh cleachtas náisiúnta agus idirnáisiúnta san áireamh. Lorgaíodh léirithe don Chomhairle
NCSE ó thuismitheoirí, ó mhúinteoirí is ó lucht acadúil ag a mbeadh eolas ar an aicíd speictream
uathachais (ASD). Thug baill agus oifigigh na Comhairle cuairt ar réimse leathan suíomh éagsúla
scoile mar a gcuirtear oideachas ar scoláirí ASD.
Tá 14 bliana ann ó foilsíodh tuairisc an Mheitheal um Uathachas. Fuaireamar amach gur tháinig
feabhas mór ar chúrsaí oideachais do scoláirí ASD ó 2001 i leith agus ar an mórgóir cuimsítear na
scoláirí úd sna scoileanna agus tacaítear leo.
Ní mór gan dabht aitheantas a thabhairt don mhéid chun feabhais atá déanta ag mórán daoine
mar thuismitheoirí, múinteoirí, bainistíocht scoile, an ROS agus na páirtithe leasmhara eile ar fad.
Fós féin d’fhéadfaí cúrsaí mar atá a fheabhsú agus sa pháipéar seo roghnaíodh 11 moladh a
chuirfeadh go mór le Soláthar Oideachais do Scoláirí ASD.
Is maith liom gur chinn an Rialtas, ó críochnaíodh an tuairisc seo, ar mhaoiniú breise a chur ar fáil
chun cabhrú leis an dteacht ar an gClár Cúram agus Oideachais na Luath-Óige (ECCE) do leanaí
faoi mhíchumas. Trín dtionscadal úd feidhmítear polasaí lárnach NCSE ó 2013: go mba chóir don
chlár ECCE tacaíocht luath-idirghabhála an Stáit a sholáthar do gach leanbh réamhscoile agus iad
siúd ag a mbíonn riachtanais chasta san áireamh. Tá géarghá le dóthain maoiniú lena chinntiú go
mbíonn teacht ag leanaí réamhscoile ar na tacaíochtaí cuí nuair is gá.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le cách a thug cúnamh maidir leis an gcomhairle seo a ullmhú,
go háirithe leo siúd a chaith a gcuid ama agus saineolais go fial leis an bpróiseas comhairliúcháin
agus leis na scoileanna a lig isteach sinn ar cuairt.

Teresa Griffin
Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin
2015
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Giorruithe
ABA

Anailís Fheidhmeach Iompair

ACCS

Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha

ADHD

Aicíd hipirghníomhach easpa aire

APP

Tionscnamh um athrú soláthair

ASD

Aicídí Speictream Uathachais

ASPIRE

Cumann Siondróm Asperger na hÉireann

ASTI

Cumann Meánmhúinteoirí na hÉireann

BCBA

Anailísí Iompair Creidiúnaithe ag an mBord

C-ABA

ABA Comhaimseartha

CAMHS

Seirbhís Mheabharshláinte Leanaí agus Déagóirí

CBI

Idirghabháil Fheasach Iompair

CI3T

Cuimsitheach, comhtháite, trí-shraith (samhail choisctheach)

CPD

Forbairt ghairme leanúnach

CPSMA

Cumann Bainistíocht na mBunscoileanna Caitliceach

DCU

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

DCYA

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

DES

An Roinn Oideachais agus Scileanna

DIR

Saothraithe, difríocht phearsanta, gaolbhunaithe (samhail)

DoH

An Roinn Sláinte

DRA/I/O

Treisiú difreálach rogha, contrártha nó eile (iompair)

DSM 5

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (Lámhleabhar Diagnóise
agus Staitistiúil Aicídí Meabhracha) 5ú Eagrán

EBD

Fadhb mothúcháin/iompair

ECCE

Cúram agus oideachas luath-óige

EI

Luathidirghabháil

EIBI

Luathidirghabháil dian iompair

EPSEN

An tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta acu

ESRI

An Institiúid Taighde Eacnamaíoch agus Sóisialta

ESY

Síneadh leis an scoilbhliain

ETB

Bord Oideachais agus Oiliúna

EYS

Speisialtóir Luath-Óige
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FBA

Measúnú feidhmiúil iompair

FETAC

Comhairle na nDamhnachtainí Breisoideachais agus Oiliúna

GLD

Míchumas foghlama ginearálta

HSE

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

ICBSR

Ionad na hÉireann um Thacaíocht agus Taighde Oideachais

ICD 10

Rangú idirnáisiúnta galar agus fadhbanna sláinte

ICT

Teicneolaíocht eolais agus cumarsáide

IEP

Plean aonair oideachais

INTO

Cumann Múinteoirí Náisiúnta na hÉireann

IPPN

Gréasán Príomh-Oidí Bunscoile na hÉireann

ITE

Oideachas tosaigh múinteoirí

IVEA/ETBI

Údarás Gairmoideachais Éireann mar a bhí, anois Boird Oideachais agus Oiliúna
Éireann

JEP

Clár oideachais Iúil

MGLD

Míchumas éadrom foghlama ginearálta

NABMSE

Cumann Náisiúnta Bord Bainistíochta san Oideachas Speisialta

NAPD

Cumann Náisiúnta Príomh-Oidí agus Leasphríomhoidí

NBSS

An tSeirbhís Náisiúnta um Thacaíocht Iompair

NCCA

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

NDS

Staidéar Náisiúnta Míchumais

NCSE

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta

NEPS

An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

NFQ

An Creat Náisiúnta Cáilíochtaí

OECD

Eagraíocht um Chomhoibriú agus Forbairt Eacnamaíoch

OCD

Aicíd Dhúghabhálach-Éigníoch

OT

Teiripe ceirde

PALS

Tacaíocht súgartha agus teanga

PECS

Córas cumarsáide malartú pictiúr

PBIS

Idirghabhálacha agus tacaíochtaí dearfacha iompair

PRT

Oiliúint um thoradh maighdeoige

RCT

Triail chóimheasta faoi thuairim

RTH

Uaireanta teagaisc acmhainne

RT

Múinteoir acmhainne

RTI

Toradh idirghabhála
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SEN

Riachtanas oideachasúil speisialta

SENO

Eagraí riachtanas oideachasúla speisialta

SENCO

Comhordaitheoir riachtanas oideachasúla speisialta

SERC

Coiste um Athbhreithniú Oideachais Speisialta

SESS

Seirbhís Tacaíochta Oideachais Speisialta

Severe EBD

Tromshuaitheadh mothucháin/fadhb mhór iompair

SNA

Cúntóir um Riachtanais Speisialta

TEACCH

Cóireáil agus oideachas do leanaí ar a bhfuil uathachas nó míchumas gaolmhar
cumarsáide

TUI

Aontas Múinteoirí Éireann

TES

An Roinn Oideachas do Mhúinteoirí

VB-MAPP

An Clár um Mheasúnú agus Socrú Marcanna Iompair ó Bhéal

VTSVHI

Seirbhís múinteoir cuartaíochta do leanaí atá bodhar/ar a bhfuil laige éisteachta
is do leanaí atá dall/ar a bhfuil lagú radhairc

WTE

Coibhéis lánaimseartha
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Achoimre Fheidhmeach

Achoimre Fheidhmeach

Achoimre Fheidhmeach
Tacaíonn an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) le córas cuimsitheach
oideachais a ligeann do leanaí is do dhaoine óga an mianach atá iontu a bhaint amach. Ról lárnach
ag an NCSE is ea sainchomhairle polasaí, bunaithe ar fhianaise, a chur ar an Aire Oideachais agus
Scileanna maidir le hoideachas do leanaí ag a mbíonn riachtanais oideachasúla speisialta. I 2013,
iarradh ar an NCSE an soláthar oideachais do scoláirí ar a bhfuil aicíd speictream uathachais (ASD)
a athbhreithniú agus comhairle a chur maidir le socruithe a mbeadh gá leo sa todhchaí chun nádúr,
réimse, pleanáil agus soláthar oideachais do scoláirí ar a bhfuil ASD a fheabhsú.
Chinntigh an NCSE ar na seacht bprionsabal seo a leanas mar bhonn faoin gcomhairle polasaí seo:
Prionsabal 1:

Is cuma cé chomh trom is a bhíonn ASD agus/nó bac ar chumas feasach, tá scoláirí
in ann clárú sa scoil áitiúil agus fáiltítear rompu.1

Prionsabal 2:

Déantar measúnú aonair ar scoláire ar a bhfuil ASD chun bonn a chur faoin
dteagasc agus foghlaim is é sin mar chuid den mheasúnú leanúnach timthriallach,
den idirghabháil agus den athbhreithniú ar thorthaí.

Prionsabal 3:

Bíonn rochtain oideachais agus cúraim ar fáil ar bhonn cothrom seasmhach do
scoláirí ar a bhfuil ASD.

Prionsabal 4:

Bíonn teacht ag scoláirí ar a bhfuil ASD ar churaclam leathan atá oiriúnach de réir
gá agus a bhaineann le hábhar.

Prionsabal 5:

Bíonn teacht ag scoláirí ar a bhfuil ASD ar scéimeanna agus tacaíochtaí a bhunaítear
ar a gcuid riachtanas seachas ar chatagóir míchumais.

Prionsabal 6:

Baintear an leas is fearr as acmhainní chun na torthaí is fearr a bhaint amach do
scoláirí ASD agus chuige sin bíonn seirbhísí Stáit ag obair i gcomhar lena chéile.

Prionsabal 7:

Bíonn meas ar ról tuismitheoirí is iad mar bhunoideachasóirí nádúrtha an linbh.

Tharla an-chuid comhairliúcháin agus an páipéar seo á ullmhú. Bhí breis is 30 cruinniú le páirtithe is
páirtithe leasmhara. Rinneadh athbhreithniú ar thaighde náisiúnta agus idirnáisiúnta. Coimisiúnaíodh
dhá staidéar áirithe: ceann ar an méid atá scríofa faoin oideachas do lucht ASD idir 2008 agus 2013
agus ceann eile a rinne measúnú ar sholáthar oideachais Stát-mhaoinithe do scoláirí ASD.

1

2

Dar le NCSE is prionsabal tábhachtach é seo, aithnítear go mbeidh riachtanais chasta ag scoláirí áirithe is go mbeidh gá le breis
tacaíocht i scoil speisialta nó trí shocrú i rang speisialta.
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Achoimre Fheidhmeach

Díríodh i gcónaí ar riachtanais na scoláirí ar a bhfuil ASD agus ar thacú leo chun a mianach a
bhaint amach. Aithnímid gur speictream atá sa staid ASD agus go mbíonn cuid de na scoláirí
neamhspleách go leor ó thaobh foghlama de is gan puinn tacaíochta uathu ar scoil. Ní mór cabhrú
go mór le cuid eile in aghaidh an lae de dheasca riachtanas casta agus/nó míchumas intleachtúil
agus/nó deacrachtaí meabharshláinte. Bíonn leibhéal difriúil tacaíochtaí uathusan agus téann sé sin
i bhfeidhm ar na torthaí a bhaintear amach ar deireadh.

Ní mór pleanáil oideachasúil a bhunú ar ráta leitheadúlacht ASD mar chéatadán 1.55.

Fuarthas amach go mbíonn tacaíochtaí breise mar gheall ar fháthmheas ASD ag céatadán 1.55
den slua ginearálta scoláirí. Cé go bhfuil an figiúr úd níos airde ná mar a luaitear i roinnt taighde
náisiúnta agus idirnáisiúnta, tagann sé le suirbhéanna leitheadúlachta déanta le déanaí sna SA agus
RA. Tá ciall ag baint le pleanáil oideachasúil in Éirinn amach anseo a bhunú ar an bhfigiúr céanna.
Bhí an NCSE sásta a fháil amach gur feabhsaíodh cúrsaí do scoláirí ASD le blianta beaga anuas. Ar
an mórgóir bíonn an réimse roghanna socruithe ag feabhsú, san áireamh bíonn socruithe cuí do
leanaí óga ASD a fhaigheann luathidirghabháil agus tacaíochtaí. Go ginearálta tacaítear go mór leis
na scoláirí sna scoileanna agus bíonn teacht acu ar churaclam éagsúil cuí. Bíonn breis eolais agus
tuiscint ag múinteoirí maidir le ASD agus forbairt phroifisiúnta ar bun ag an-chuid acu. Tugadh
suntas d’ardchaighdeán na gclár leanúnach dá leithéid (CPD) a ritear trín Seirbhís Tacaíochta
Oideachais Speisialta (SESS) agus sna coláistí/ollscoileanna.
D’aontaigh na grúpaí comhairliúcháin go léir gur tháinig feabhas mór ar sholáthar an ROS do
scoláirí ASD ó foilsíodh Tuairisc an Mheitheal um Uathachas i 2001. Tharla infheistíocht an-mhór i
bhforbairt múinteoirí, soláthraíodh fearas agus cóiriú maith i mórán scoileanna maraon le réimse
leathan tacaíochtaí do mhúinteoirí agus SNA.
Toisc go n-aithníonn an ROS go mbeadh breis tacaíochtaí oideachais ó scoláirí ASD chun go
mb’fhéidir leo freastal ar scoil agus páirt chiallmhar a ghlacadh, maoinítear na tacaíochtaí breise
seo do chuid acu:

•
•
•
•
•
•

Tacaíocht SNA i gcás gá suntasach oideachais de dheasca míchumais
Teicneolaíocht chabhrach
Trealamh speisialta
Socruithe speisialta don iompar scoile
Foirgnimh scoile a chur in oiriúint nuair is gá
Méadú ar an leibhéal deontas ceannsraithe do scoileanna speisialta agus do scoileanna
lárshrutha mar a mbíonn ranganna speisialta.
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Is maith leis an NCSE go mbíonn, go ginearálta, tacaíochtaí oideachais ag feidhmiú mar is cóir
agus ag déanamh leas do scoláirí ar a bhfuil ASD. Aithnímid an ról fíorthábhachtach a bhíonn ag
tuismitheoirí is ag grúpaí ar son na cúise. Bíonn siad ag spreagadh an ROS chun cur le hinfheistíocht
is soláthar agus chun a chinntiú go mbíonn CPD ar fáil sa chruth mar a leanas:
Mí na Nollag 2014, as 13,873 scoláirí ar a bhfuil ASD sa chóras scoile bhí:

•
•
•
•
•
•
•
•

63 faoin gcéad i ranganna lárshrutha
23 faoin gcéad i ranganna speisialta idir bhunscoileanna is iarbhunscoileanna lárshrutha
14 faoin gcéad in 118 scoileanna speisialta
23 faoin gcéad de scoláirí a bhain leas as uaireanta teagaisc acmhainne mar scoláirí ASD
25 faoin gcéad de phoist teagaisc acmhainne ag dul do ASD
73 faoin gcéad de ranganna ceadaithe speisialta ag dul do ASD
40 faoin gcéad de scoláirí ag a raibh tacaíocht SNA mar scoláirí ASD
69 faoin gcéad de scoláirí ASD ag baint leas as tacaíocht SNA.

Thángthas ar réimsí a bhféadfaí a fheabhsú agus mínítear iad seo, maraon le moltaí lárnacha, sna
ranna seo a leanas. Tá liosta iomlán moltaí in Aguisín 6. Tuigimid go bhfuil deacrachtaí maidir le
cúrsaí airgeadais; luaitear na moltaí mar chomhairle chun treoir a thabhairt maidir le feabhsúcháin
nuair a bheidh teacht ar an maoiniú.
Níos mó b’fhéidir ná aon saghas eile míchumais, pléadh go mór ar bhonn náisiúnta agus idirnaisiúnta
an t-oideachas do scoláirí ar a bhfuil ASD. De réir na n-údar, le blianta fada bhí ar thuismitheoirí na
scoláirí úd plé le mórán idirghabhála agus cóireála, go minic bhíothas go mór ina bhfabhar siúd fiú
gan aon chruthúnas de réir fianaise. Cuireann a leithéid de thuairisc go mór le himní tuismitheoirí,
múinteoirí is lucht déanta polasaí agus iad go léir ag iarraidh gach seans a thabhairt do na leanaí a
mianach féin a bhaint amach.
Tuigeann an NCSE go gcaithfidh fianaise a bheith againn mar bhonn faoin gcomhairle. Bímid anchúramach maidir le hathbhreithniú agus smaoineamh ar an bhfianaise. An-bhuntáiste is ea é sinn
a bheith neamhspleách, ní bhímid ag iarraidh cur chuige amháin a chur thar cinn eile ná seasamh
ar son aon tuairim faoi leith. Dírímid go príomha ar an leanbh féin seachas ar an gcur chuige. Is é
an ról atá againn ná comhairle bunaithe ar fhianaise a chur ar dhaoine.
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Leanaí Réamhscoile
Fuaireamar amach go mbíonn mearbhall ar thuismitheoirí leanaí réamhscoile faoin réimse suíomh
agus scéimeanna réamhscoile agus faoi shocruithe difriúla foirne agus maoinithe. Tagann frustrachas
orthu de dheasca teorainn a bheith le seirbhísí fáthmheasa agus teiripeacha a thacaíonn le leanaí
réamhscoile.

Ba chóir don Rialtas an córas a shoiléiriú trí thacaíocht chuí a thabhairt d’aon chonair
náisiúnta amháin réamhscolaíochta, roimh ré agus lena linn, ionas go dtuigfidh
tuismitheoirí an tacaíocht atá ann do leanaí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla
speisialta, ASD san áireamh, agus go dtuigfear cad as a dtagann an tacaíocht agus cá
mbíonn sí á soláthar.

Aithnítear go soiléir trí thaighde go dtéann oideachas luath-óige ardchaighdeáin chun leas gach
linbh, lucht riachtanas speisialta san áireamh, maidir le folláine is le foghlaim ar feadh an tsaoil. I
staidéar mór domhanfhaid ar oideachas réamhscoile sa RA, fuarthas amach gur bhain oideachas
réamhscoile ardchaighdeáin le feabhas ar fhéinrialú, ar dhea-iompar sóisialta agus ar leibhéil íseal
hipirghníomhaíocht. Is cuntar cosanta é a laghdaíonn riosca riachtanas speisialta, go háirithe dóibh
siúd a bhíonn leochaileach agus go mór faoi mhíbhuntáiste. Leanann na héifeachtaí úd go deireadh
na tréimhse bunscoile.
Ar na dea-thréithe a bhaineann le luathidirghabháil ardchaighdeáin agus forbairt réamhscoile do
leanaí ar a bhfuil ASD tá:

•

Cur chuige ildisciplíneach i bpáirt maidir le measúnú i dtreo pleanáil aonair, idirghabháil
agus cleachtas bunaithe ar fhianaise a bheidh oiriúnach d’fhorbairt an linbh.

•

Idirghabháil i dtimpeallacht nádúrtha agus rochtain do leanaí a bhíonn ag fás aníos is ag
forbairt mar is dual.

•

Tacaíocht, struchtúr agus pleanáil sa teagasc a chuirfidh san áireamh go mbíonn gá le
gnáthaimh rialta gan athrú in aghaidh an lae.

Ní mór foireann chumasach ardcháilithe chun oideachas réamhscoile ardchaighdeáin a chinntiú
agus maidir le leanaí óga ASD, caithfear eolas agus taithí ar a bheith ag saothrú lena leithéid a bheith
ag an múinteoir. Ba chóir teacht a bheith ag leanaí réamhscoile ar thacaíochtaí cuí teiripe muna
sroichtear marcanna tábhachtacha forbartha. Níor chóir go mbeadh orthu fanacht go ndéantar
fáthmheas go foirmiúil ar mhíchumas áirithe sula bhfaightear na tacaíochtaí úd.

Ba chóir dóthain maoiniú a thabhairt do réamhscoileanna lena chinntiú go mbíonn na
tacaíochtaí cuí ar fáil ag na leanaí. Ní mór na cáilíochtaí cuí a bheith ag an bhfoireann
réamhscoile. Nuair a bhíonn na tacaíochtaí cuí ann, ba chóir leanúint de shocrú
réamhscoile go ceann dhá bhliain.
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Scoláirí in aois scoile ar a bhfuil ASD
Mar atá ráite, feabhsaíodh cúrsaí go mór do scoláirí ASD le blianta beaga anuas – go háirithe dóibh
siúd atá sna bunscoileanna. Tá a fhios mhaith ag an NCSE gur fháiltigh mórán scoileanna idir
bhunscoileanna, iarbhunscoileanna agus scoileanna speisialta le polasaithe oideachais don díorma
scoláirí seo ar bhonn cuimsitheach oscailte.
Is trua go bhfuil scoileanna lárshrutha fós ann ag a mbíonn srianta a chuireann bac ar scoláirí ASD –
fiú i ranganna speisialta – muna bhfuil siad in ann dul trí chúrsa acadúil agus a bheith istigh sa rang
lárshrutha ar feadh cuid éigin den tseachtain.
In ainneoin fás agus feabhas dá réir ar thacaíochtaí is ar sholáthar oideachais do scoláirí ASD, bíonn
fadhbanna maidir le rochtain i limistéir éagsúla ar fud na tíre, go háirithe dóibh siúd ag a bhfuil
fadhbanna/deacrachtaí iompair atá casta. Dá bharr san, is dóigh linn go gcaithfear an t-údarás cuí
reachtach a thabhairt don NCSE chun córas leanúnach um sholáthar scoile a chur i bhfeidhm.

Ba chóir an t-údarás cuí a thabhairt don NCSE chun ordú a thabhairt do scoil rang
speisialta a bhunú más dóigh leis an NCSE go bhfuil gá leis.

Bhí meascán sa chóras faoi aidhm agus ról ranganna speisialta do scoláirí ASD, cheap scoileanna
áirithe nár bhain siad siúd ach leis na scoláirí ASD a bhí réasúnta cumasach. Is eagal linn go socrófaí
nó go gcoimeádtaí cuid acu i ranganna lárshrutha nó speisialta nuair nach mbeadh a leithéid
oiriúnach dóibh.
Féadfaidh lucht seachtrach proifisiúnta cabhrú go mór le tuismitheoirí faoi chinneadh a thógaint
maidir le scoláirí ASD má luann siad a dtuairim go soiléir faoin socrú is fearr a oireann don leanbh
nó don duine óg.

Ba chóir go ligfeadh an dáileadh foirne NEPS do shíceolaí líon cuí laethanta a chaitheamh
ar sheirbhís ardchaighdeáin a sholáthar do ranganna speisialta agus ar chomhairle a
thabhairt faoi shocruithe oideachais.

Cé go bhfuil deachleachtas i mórán scoileanna iarbhunoideachais, ba léir trínár bpróiseas
comhairliúcháin, cuairteanna scoile agus athbhreithniú ar thaighde go bhfuil gá le maolú éigin ar
an samhail soláthair ASD i mórán scoileanna iarbhunoideachais. Tá an córas eagraithe iontu níos
casta ná an taithí a bhí ag an scoláire ASD go dtí sin, san am gcéanna tharlódh go mbeadh imní
breise ag cur isteach orthu de dheasca teacht in inmhe, deacrachtaí um theagmháil sóisialta agus
dúil sa neamhspleáchas. Is dóigh le mórán meánmhúinteoirí nach bhfuil na scileanna acu chun plé
leo i ranganna lárshrutha ná speisialta.

6

Ag Tacú sna Scoileanna le Scoláirí ar a bhfuil Aicíd Speictream Uathachais – Comhairle Polasaí NCSE 2015

Achoimre Fheidhmeach

I iarbhunscoileanna áirithe dáiltear uaireanta teagaisc acmhainne nó ranga speisialta chun tráthchlár
na múinteoirí a líonadh, beag beann ar a leibhéil scileanna, cumais nó eolais maidir le hoideachas
speisialta agus ar riachtanais fhoghlama an scoláire. Ní fhéadfaí a rá go gcuirtear an leanbh i lár a
leithéid de chleachtas ná go mbaintear leas cheart as acmhainní Stáit. Is dóigh linn go mba chóir
deireadh a chur lena leithéid de nós.
B’fhéidir nach n-oireann samhail reatha an rang speisialta do scoileanna iarbhunoideachais. Bíonn
réimse leathan aoise agus cumais i ranganna speisialta sna scoileanna iarbhunoideachais. In
áiteanna, is aonad i leataobh é an rang speisialta mar a mbíonn an múinteoir go haonarach agus
gan seans aige/aici aon leas a bhaint as a scileanna féin sna hábhair ina mbítear cáilithe.
Dar linn féin, ba chóir go mbeadh scoláirí a bhíonn i ranganna speisialta sna scoileanna
iarbhunoideachais in ann teacht ar churaclam iarbhunoideachais ar bhonn leathan nuair is féidir
nó go ndáilfí líon beag múinteoirí speisialtachta chun a n-ábhair féin a mhúineadh ag leibhéil chuí
don rang speisialta. Líon beag múinteoirí a bheadh ag plé leis an rang speisialta iarbhunoideachais,
an líon a bheadh riachtanach chun curaclam iarbhunoideachais ar bhonn leathan a sholáthar
dóibh. Toisc an chastacht a bhaineann le scoileanna iarbhunoideachais, ceapaimid go bhféadfaí
breis uaireanta a dháileadh do mhúinteoir a fheidhmeodh mar chomhordaitheoir um riachtanais
speisialta. Bheadh an duine sin freagrach as dul chun cinn acadúil an ranga, ar tráthchláir aonair a
eagrú do na scoláirí, as comhordú na gclár oideachais agus as cúnamh le linn trasnaithe.

Ní mór samhlacha i scoileanna iarbhunoideachais a bheith oiriúnach don aois is do na
struchtúir eagraithe. Ba chóir tacú le scoláirí cumasacha ASD sa tsoláthar acmhainní
lárshrutha ionas nach gcuirfí i rang speisialta ach iad siúd ag a mbíonn riachtanais chasta.
Ba chóir don ROS smaoineamh ar uaireanta a dháileadh i scoileanna iarbhunoideachais,
de réir an ghá oideachais, chun go mbeadh múinteoir amháin freagrach ar an iomlán as
cláir oideachais a eagrú is a chomhordú do scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla
speisialta, ASD san áireamh.
Ba chóir don ROS creat nua polasaí a bhunú maidir le huaireanta teagaisc acmhainne
lasmuigh den chóta lena chinntiú gurbh ar mhúinteoirí amháin ag a mbíonn scileanna,
eolas agus cumas cuí a dháiltear na huaireanta céanna. Ba chóir deireadh a chur leis an
nós a scaipeann uaireanta teagaisc acmhainne ar an iomarca tráthchlár ag múinteoirí
iarbhunoideachais.
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Forbairt ar eolas, scileanna, tuiscint agus cumas múinteoirí
Tharla dul chun cinn suntasach le deich mbliana anuas agus anois tá mórán múinteoirí oilte go
maith in ASD. Tá gá, áfach, le breis eolais, scileanna, tuiscint agus cumas i measc múinteoirí. Toisc a
líonmhaire is atá scoláirí ASD i ngach suíomh oideachais agus an tábhacht lárnach a bhaineann le
múinteoir sa chóras acu, is dóigh le NCSE go gcaithfidh gach aon mhúinteoir eolas a chur ar ASD
agus modhanna a thuiscint chun prionsabail ghinearálta múinteoireachta a chur i bhfeidhm ar na
scoláirí úd.
Caithfidh múinteoirí speisialtachta scileanna breise a fháil maidir le riachtanais scoláirí ASD a mheas
agus a aithint, le hidirghabháil chuí bunaithe ar fhianaise agus a bheadh éifeachtach a roghnú agus
a chur i bhfeidhm agus le monatóireacht ar dhul chun cinn an scoláire.

Ba chóir don ROS iarraidh ar an gComhairle Mhúinteoireachta, mar chás práinne,
caighdeáin a fhorbairt maidir le heolas, scileanna, tuiscint agus cumais a bhíonn ó
mhúinteoirí chun go bhféadfaidh scoláirí ag a mbíonn riachtanais chasta oideachasúla
speisialta, ASD san áireamh, oideachas a fháil a fhreagróidh dá gcuid riachtanas agus
cumas i suímh lárshrutha agus speisialta maraon le creat don oideachas ar mhúinteoirí a
shroichfidh na caighdeáin chéanna.

Idirghabháil oideachais do scoláirí ar a bhfuil ASD
I mórán athbhreithniú a rinneadh ar ábhar scríofa aithníodh réimse éagsúil idirghabhála chomh
maith le fianaise ar a n-éifeachtúlacht i gcás scoláirí áirithe ASD, aithníodh roinnt teorainneacha leis
sa réimse taighde seo. Orthusan bhí samplaí beaga; easpa trialacha cóimheasta faoi thuairim (RCT)
a gceaptar a bheith ar na trialacha is fearr a thugann fianaise ardchaighdeáin (cé gur meadaíodh ar
úsáid RCT le blianta beaga anuas); easpa taighde ar leanaí fásta agus daoine óga; easpa tuisceana ar
thorthaí leanaí ar idirghabhála áirithe seachas a chéile; easpa taighde ar mhodhanna um fheidhmiú
idirghabhála éifeachtacha i scoileanna agus i measc pobal.
Is léir mar sin go bhfuil tábhacht leis an bhfianaise bunaithe ar thaighde a chur san áireamh nuair
a roghnaíonn cleachtóirí na hidirghabhála. Caithfear aird a thabhairt ar rudaí eile freisin mar
riachtanais agus taithí an scoláire, baint ag tuismitheoirí, breithiúnas agus measúnú proifisiúnta
agus riachtanais oiliúna múinteoirí agus scoileanna. Toisc gur cuntar ilchineálach é ASD, maolaítear
na hidirghabhála is fearr chun teacht le tréithe an duine aonair. Ba chóir roghnú idirghabhála a
bhunú ar riachtanais mheasta an scoláire agus ní mór monatóireacht a dhéanamh i gcaitheamh na
haimsire chun torthaí maidir le dul chun a mheas.
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Tá liosta idirghabhálacha a léirigh éifeachtúlacht éigin i gcás leanaí is daoine óga áirithe ASD in
Aguisín 5.

Ba chóir measúnú ildisciplíneach FSS a bheith mar bhonn faoin bhforbairt ar chláir
oideachais sna scoileanna is faoi idirghabháil chuí bunaithe ar fhianaise do scoláirí ASD.
Ní mór dóthain acmhainní a thabhairt don tSeirbhís um Thacú Cuimsithe do chlár
cuimsitheach náisiúnta a chinnteoidh oiliúint agus scileanna múinteoirí chun idirghabháil
oideachais bunaithe ar fhianaise is oiriúnach do riachtanais an scoláire aonair a roghnú.2
Ba chóir don ROS freagracht a thabhairt d’Ionad Uathachais Middletown3 as uasdátú
rialta foirmiúil ar liosta idirghabhálacha oideachais d’ASD bunaithe ar fhianaise.

Tacaíochtaí eile oideachasúla do scoláirí ar a bhfuil ASD
Aithníonn NCSE an tábhacht agus an luach a bhaineann leis an scéim SNA i dtacú le scoláirí ag a
bhfuil riachtanais suntasacha cúraim de dheasca ASD. Fuarthas amach, áfach, go mbíonn mearbhall
maidir le dualgais SNA i leith scoláirí ASD. Moltar go mb’fhiú don ROS a chur i gcuimhne do
scoileanna go bhféadfar, faoi na conarthaí, dualgais chuí a dháileadh ar SNA is iad curtha in oiriúint
do riachtanais an scoláire. (Ciorclán ROS 12/05).

Toisc go bhfuil teacht ag formhór na scoláirí ASD (69 faoin gcéad) ar thacaíocht SNA,
tá tábhacht ag baint le hathbhreithniú rialta ag an ROS ar ról an SNA um thacaíocht
cúraim na scoláirí úd lena chinntiú go bhfuiltear ag freastal go héifeachtach ar a gcuid
riachtanas.

Éiríonn go maith le socruithe speisialta iompair scoile do scoláirí ASD is iad ag freastal ar an scoil
nó rang is gaire dóibh de réir gá. Ba chóir, áfach, socruithe speisialta a bhunú nuair bhfuil an scoil
nó rang is gaire dóibh in ann teiripe riachtanach a sholáthar i láthair na huaire. Ina theannta san, ba
chóir socruithe speisialta a bhunú do scoláirí a bhogann idir suímh scoile agus cairde.

2

Sa réimse oideachais míníodh cleachtas bunaithe ar fhianaise mar straitéis teagaisc, idirghabháil nó clár teagaisc a léirigh torthaí
dearfacha go leanúnach tar éis tástáil trialach (Mesibov & Shea, 2011; Simpson, 2005 de réir Marder & Fraser 2012).

3

Bunaíodh Ionad Uathachais Middletown in 2007 chun tacú le barr feabhais um fhorbairt agus comhordú seirbhísí oideachais
do leanaí is daoine óga ar a bhfuil aicídí speictream uathachais (ASD). Maoinítear i bpáirt é ag An Roinn Oideachais, Tuaisceart
Éireann agus An Roinn Oideachais agus Scileanna, Éire.
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Ba chóir do na Ranna Sláinte agus Oideachais dul i bpáirt chun socruithe praiticiúla cuí
a bhunú chun scoláirí ag a bhfuil riachtanais chasta oideachasúla, ASD san áireamh, a
iompar:

•

Chun na scoile ó shuíomh cúraim cairde agus ar ais, ar an mbonn céanna is a
iompraítear iad óna mbaile féin agus

•

Go dtí go ndéantar soláthar iomlán ar an bpolasaí Feabhas Míchumais – chuig
ranganna agus scoileanna speisialta roghnacha nuair nach bhfuil an FSS in ann
teiripe tacaíochta a sholáthar do scoláire sa scoil áitiúil.

Tá a fhios ag NCSE go bhfuil méadú ar úsáid is ar thábhacht na teicneolaíochta in oideachas do
scoláirí ASD is go dtacaíonn fianaise a thagann chun cinn leis sin. Mar shampla, bíonn deacrachtaí
ag scoláirí áirithe le cumarsáid ó bhéal agus iad níos fearr as ag foghlaim trín radharc. Dá bhrí sin
féadfar leas a bhaint as teicneolaíocht lárshrutha mar thaibléid chun cur le cumarsáid is foghlaim.
Creidimid go gcaithfear oiliúint chuí a chur ar mhúinteoirí in úsáid na teicneolaíochta, san éifeacht
a leanann í trí theagasc scoláirí ASD agus in eolas ar ócáidí a bheadh oiriúnach do na modhanna úd.
Ní mór leanúnachas a bheith ar fud suíomh oideachais maidir leis an dteicneolaíocht (bogearraí
san áireamh) a mhaoinítear is a chuirtear ar fáil. Forbraítear í go han-tapaidh ar fad agus is deacair
le múinteoirí, le scoláirí agus le riarthóirí coimeád suas leis an uasghrádú is déanaí. Ba chóir iarraidh
ar Ionad Uathachais Middletown, agus maoiniú a sholáthar chuige sin, taighde a dhéanamh ar an
dteicneolaíocht (bogearraí san áireamh 7rl.) agus liosta teicneolaíochta uasdátaithe a ullmhú ar léir
í a bheith éifeachtach in oideachas scoláirí ASD.

Mar chuid den gclár iomlán oiliúna ASD, ba chóir oiliúint i dteagasc le teicneolaíocht
chúnta agus ar an leas a bhaintear aisti do scoláirí ASD a chur isteach do mhúinteoirí
speisialtachta.
Ba chóir iarraidh ar Ionad Uathachais Middletown, agus maoiniú a sholáthar chuige sin,
liosta teicneolaíochta uasdátaithe (bogearraí san áireamh) a ullmhú ar léir í a bheith
éifeachtach in oideachas scoláirí ASD.

Trín bpróiseas comhairliúcháin ba léir imní mór ar thuismitheoirí faoin easpa pleanála agus/nó
soláthair iarscoile, dar leo, do scoláirí ASD agus go háirithe dóibh siúd ag a raibh riachtanais chasta.
Is dóigh leis an NCSE go bhfuil sé in am do na Ranna cuí an soláthar agus na tacaíochtaí iarscoile
ar chóir a bheith ann do scoláirí ag a bhfuil riachtanais chasta a scrúdú, iad siúd ar a bhfuil ASD san
áireamh, ionas go mbeidh deis acu go léir ar roghanna ciallmhara iarscoile agus nach dtitfidh éinne
idir na seirbhísí.
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Ba chóir do na Ranna cuí Rialtais dul i bpáirt chun a bpolasaí féin a athbhreithniú um
roghanna do scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, ASD san áireamh,
lena chinntiú go mbeidh teacht acu ar réimse ciallmhar deiseanna iarscoile idir obair,
oideachas nó socruithe eile.

Síneadh leis an scoilbhliain (soláthar Iúil)
Is mór ag tuismitheoirí an síneadh leis an scoilbhliain, ar a dtugtar an soláthar Iúil. Le linn saothair,
ba léir go rabhthas an-bhuíoch toisc go mbíodh sos ag tuismitheoirí agus teaghlaigh i rith an lae
agus struchtúr ar an lá don scoláire. Ba léir, áfach, nár fhreagair an scéim don choincheap a bhí ar
dtús ann, ba é sin laghdú ar dhul ar gcúl acadúil trí shíneadh míosa a chur leis na cláir acadúla.
Ní bhfuarthas aon bhonn taighde déanta ar scéim a thug an leibhéal úd tacaíochta do scoláirí toisc
fáthmheas ASD amháin. Meastar go bhféadfaí dúshlán a thabhairt dona leithéid de scéim ar bhonn
cothromaíochta mar de réir taighde moltar go mbainfeadh scoláirí a bhíonn faoi bhac suntasach
meabhrach leas as scoilbhliain sínte freisin.
Fuarthas amach go bhféadann dálaí a bheith fiontrach nó dainséarach go leor do scoláirí má
earcaítear foireann nua is gan taithí acu ar iompar ná ar riachtanais leighis an scoláire. Is minic
a chuireann athrú foirne agus/nó eile ar an bpatrún nó timpeallacht laethúil isteach go mór ar
lucht ASD agus uaireanta bheadh iompar dúshlánach i gceist. Deir príomhoidí scoile go mbíonn sé
rídheacair múinteoirí agus SNA a earcú agus da bhrí sin, is ar éigin a fhéadfar leanúint den scéim
nó caithfear éirí aisti ar fad.
Tá deacracht dá réir ag an NCSE. Ar an gcéad dul síos ní maith linn fáil réidh le hacmhainn a
gceapann tuismitheoirí a bheith luachmhar. Ar an lámh eile, ar na cúiseanna atá luaite anseo thuas
agus níos leithne ina dhiaidh seo sa tuairisc, ní féidir linn a mholadh go mba chóir leanúint den
scéim.

Tá géarghá le comhráití idir na Ranna atá freagrach as oideachas, sláinte, coimirce
sóisialach nó eile, i dtreo clár náisiúnta gníomhaíocht lae a fhorbairt a thabharfaidh
timpeallacht struchtúrtha do scoláirí ag a bhfuil riachtanais chasta oideachasúla
speisialta ar feadh míosa le linn saoire an tsamhraidh. Toisc go bhfuil se ríthabhachtach
go dtacódh tuismitheoirí lena leithéid ba chóir dul i gcomhairle leo faoin gclár.
Idir an dá linn ba chóir do bhoird bhainistíochta (i gcás soláthar bunaithe sa scoil) agus
tuismitheoirí (i gcás soláthar bunaithe sa bhaile) a bheith sásta gur leor na socruithe
maoirsithe chun leas agus sábháilteacht na scoláirí agus an fhoireann atá páirteach sa
scéim a chinntiú.
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Tacaíochtaí Teiripe Ildisclipíneach FSS
Tacaíonn NCSE le bunphrionsabal an Chlár um Feabhas Míchumas chun conair amháin aontaithe
a bhunú do sholáthar seirbhísí míchumais do leanaí agus daoine óga. Aithnímid gur léirigh mórán
tuismitheoirí sástacht le caighdeán na seirbhísí sláinte. Is fíor, áfach, go dtuigimid gur chuir an bac
ginearálta ar earcú foirne isteach ar FSS (é i bhfeidhm inti ó 2007) chomh maith le scéimeanna
spreagtha luathscor agus sos gairme. Is dóigh linn go gcaithfear dóthain acmhainní a chur isteach chun
freagairt do riachtanais na scoláirí ar fad, lucht ASD san áireamh. Ní mór dóthain foirne sláinte chun an
freastal a chur i gcrích, caithfear leibhéil chuí foirne a choimeád agus clúdach a sholáthar do shaoire
máithreachais agus neamhláithreachtaí eile.
Mheas gach grúpa comhairliúcháin nach mbíonn dóthain seirbhísí ar fáil go ginearálta sna réimsí
teiripe ceirde, síceolaíocht, síciatracht, fisiteiripe. San áireamh bheadh teacht ar seirbhísí fáthmheasa,
rud a chuireann moill ar sholáthar idirghabhála a bhíonn riachtanach do leanaí.
Is dóigh linn go gcaithfear mar ábhar práinne tús áite a thabhairt do thacaíochtaí teiripe do leanaí
agus daoine óga ASD mar bíonn a leithéid ag teastáil chun teacht ar oideachas is chun saol bisiúil a
chaitheamh.
Ba léir ón bpróiseas comhairliúcháin nach mbíonn súil tuismitheoirí is scoileanna agus súil an FSS ag
teacht lena chéile maidir le tacaíochtaí teiripe. Ní mór an bhearna úd a líonadh trí eolas soiléir ó FSS ar
an leibhéal cuí mar dhóthain a bhíonn ar intinn acu.

Ba chóir don Rialtas dóthain acmhainní a chinntiú chun go bhféadfaidh FSS dóthain
tacaíochtaí ildisciplíneacha a sholáthar do scoláirí ag a mbíonn riachtanais chasta
oideachasúla speisialta, ASD san áireamh, nuair is gá a leithéid sin acu chun teacht ar
oideachas.

Trasnú do scoláirí ar a bhfuil ASD
Fuair NCSE amach gur tharla socruithe trasnaithe ar bhonn leathan do scoláirí ag a bhfuil riachtanais
oideachasúla speisialta agus ní mór aitheantas a thabhairt don saothar a dhéanann tuismitheoirí,
múinteoirí, príomhoidí, bainistíocht scoile, FSS, NEPS, NCCA, SESS agus eile sa réimse úd go dtí
seo. Ba mhór an t-ábhar dóchais go raibh próiseas cuimsitheach ar bun um thrasnú a phleanáil idir
bunscoileanna agus iarbhunscoileanna.
Tuigimid, áfach, go mbíonn breis pleanála le déanamh do scoláirí áirithe ag a mbíonn riachtanais
chasta maidir le trasnú amach as an gcóras scolaíochta. Tá gá le naisc sheachtracha a fhorbairt le
seirbhísí speisialtachta is le fostaíocht chun an trasnú a éascú.

Mar chuid den phleanáil oideachais aonair, ba chóir do scoileanna plean um thrasnú
iarscoile a ullmhú do scoláirí ASD agus é sin ag tagairt do naisc oiriúnacha le seirbhísí
speisialtachta iarscoile nó le hinstitiúidí breisoideachais nó ardoideachais mar is cuí.
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Idirghabháil ghéarchéime
Ní mór a thuiscint gur ceist leathan caidrimh í an t-iompar dúshlánach agus/nó foréigneach nach
mbaineann i gcónaí le riachtanais oideachasúla speisialta. Cé go mbaineann a leithéid d’iompair
uaireanta le fáthmheas ASD, níor chóir talamh slán a dhéanamh de gur mar sin a bhíonn an cás i
gcónaí. Níl ach mionlach na scoláirí ag a mbíonn riachtanais oideachasúla speisialta a léiríonn iompar
tromchúiseach, dúshlánach nó foréigneach i suíomh scoile.
Bíonn dualgas cúraim ar scoileanna i leith scoláirí agus baill foirne. Caithfidh modhanna chun
iompar dúshlánach (agus uaireanta foréigneach) a bheith ag teacht le ceart an scoláire ar dhínit is
ar a bheith saor ó mhí-úsáid. Ba chóir gach iarracht a dhéanamh ar chúlráid agus srian a sheachaint.
Mar chuid de pholasaí iomlán na scoile um smachtú dearfach iompair níor mhór béim a chur ar:
straitéisí coisctheacha a sheachnódh iompar dúshlánach; deachaidreamh idir foireann agus scoláirí a
chothaíonn iompar dearfach agus luathidirghabháil chun déileáil le hiompar dúshlánach má/nuair a
tharlaíonn sé.
Is léir go mbraitheann scoileanna áirithe gur ligeadh síos iad idir an dá chóras oideachais agus sláinte.
Dar leo, iarrtar orthu oideachas a chur ar líon beag scoláirí a léiríonn iompar an-dhúshlánach agus
uaireanta foréigneach ina leith féin is daoine eile agus nach mbíonn teacht ar dhóthain comhairle
ná treoir cliniciúil agus teiripeach atá riachtanach chun plé leis an iompar úd. De dhéanta na fírinne,
gortaítear baill foirne i scoileanna, múinteoirí agus SNA san áireamh. Cé nach minic a tharlaíonn,
eachtraí tromchúiseacha a bhíonn iontu ar fad.
Ní raibh aon tuairimí eile chomh láidir, achrannach ná corraitheach lena raibh cloiste ar an ábhar seo
sa phróiseas comhairliúcháin. Bhíodar ann a cheap: nár chóir go deo ar chúis ar bith scoláire a chur
i seomra ar leith chun déileáil le smachtú iompair; go raibh géarghá le seomraí ar leith a gcuirfí faoi
ghlas ar son sábháilteacht an scoláire, scoláirí eile agus na foirne.
Ní raibh aon fhianaise gur baineadh leas aon scoláire ASD as cúlráid ná srianta ó thaobh oideachais
agus teiripe de ná gur laghdaíodh minicíocht fadhbanna iompair da réir. San ábhar scríofa deirtear go
soiléir go mbíonn gá ag mórán scoláirí ASD le ham agus spás chun a gcuid iompair féin a rialú is chun
forualach céadfaíoch a sheachaint.
Dar linn féin, níl ach cás amháin ann nuair a bheadh réasún dlisteanach le cúlráid agus/nó srian, is é
sin dá mbeadh baol gortaithe nó díobhála don scoláire féin nó do scoláirí eile nó do bhaill foirne. Fós
féin, toisc nach ionaid cheadaithe iad scoileanna faoin Acht Meabhair-Shláinte, níor mhór a bheith
fíorchúramach nach mbristear an dlí.
Dá bhrí sin is tosaíocht í don ROS treoirlínte a ullmhú um pholasaí cuí do chleachtais ghéarchéime a
shonróidh prótacail chinnte chun déileáil le cás práinne de dheasca iompar dúshlánach aon scoláire
ar scoil.
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Ba chóir don ROS iarraidh ar an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais treoirlínte
soiléire a ullmhú do na scoileanna faoi: cleachtais chuí réalaíoch a úsáidfí i ndálaí
géarchéime nuair a tharlódh iompar an-dhúshlánach nó foréigneach a bheadh mar bhaol
don scoláire féin, do scoláirí eile nó do bhaill foirne; na tacaíochtaí a bheadh ar fáil do
scoláirí, múinteoirí agus tuismitheoirí tar éis a leithéid d’eachtra. Ba chóir don ROS
comhairle dlíthiúil a fháil lena chinntiú nach mbriseann na treoirlínte an dlí.
Ba chóir do scoileanna ‘spás ciúin’ a chruthú do scoláirí ar a bhfuil ASD mar fhreagra ar
a gcuid riachtanas céadfaíoch ach níor chóir seomraí scíthe4 a bheith i scoileanna go
háirithe do scoláirí ASD mar níl aon fhianaise ann gur buntáiste iad don ghrúpa áirithe
seo scoláirí.

Tacaíochtaí do Theaghlaigh Leanaí ar a bhfuil ASD
Riocht ar feadh an tsaoil is ea ASD agus bíonn ról tábhachtach ag tuismitheoirí is teaghlaigh i saol
an linbh. Aithnímid go mbíonn strus eile ann idir thochtach, phraiticiúil agus airgeadais agus gá le
heolas leanúnach ar sheirbhísí a bhíonn ar fáil. Tuigimid go gcaithfidh an cur chuige a bheith dírithe
ar an leanbh laistigh de chomhthéacs an teaghlaigh agus go gcaithfear tacú le tuismitheoirí is
teaghlaigh trín eolas cuí a thabhairt dóibh ar an éifeacht a bheadh ag fáthmheas ASD ar a saol féin.
Tuigimid freisin an tábhacht a bhaineann le seirbhísí cairde chun sos a thabhairt do tuismitheoirí
is teaghlaigh agus go deimhin do na leanaí ASD iad féin. Creidimid gur féidir leis na seirbhísí úd
cur go mór le saol teaghlaigh inmharthana do chách is go gcaithfear iadsan a chur ar fáil ar bhonn
cothrom agus bunaithe ar riachtanais an linbh. Dá bhrí sin ní dóigh linn go mba chóir go mbeadh
ar thuismitheoirí an leanbh a bhreith ón scoil chuig an láthair chairde agus ar ais mar d’fhéadfadh
sé sin stráice mór ama a bhaint as a dtréimhse cairde.

Aithníonn na Ranna cuí Rialtais go bhfuil tábhacht ag baint le cur chuige a ghlacadh
a bhíonn dírithe ar an leanbh agus laistigh de chomhthéacs an teaghlaigh, le tacú le
tuismitheoirí is teaghlaigh trín eolas cuí agus tacaíocht a thabhairt dóibh chomh maith
le tuiscint ar an éifeacht a bheadh ag fáthmheas ASD ar a saol féin.

4
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Sa chomhthéacs seo ciallaíonn seomra scíthe aon spás a úsáidtear do choinneáil scoláire ina aonar agus i gcoinne a thola i
seomra nó spás mar nach mbeidh sé in ann éalú go fisiciúil. D’fhéadfadh doras a bheith faoi ghlas nó blocáilte ag rudaí eile nó á
choimeád dúnta ag ball foirne – beag beann ar an aidhm a bhíonn leis an nós nó ar an ainm a thugtar air agus ar an áit a mbíonn
an scoláire i leataobh.
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1. Réamhrá
Faoi pholasaí an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS), ba chóir do gach scoláire, iad siúd ag a
mbíonn riachtanais oideachasúla speisialta san áireamh, a bheith i scoil lárshrutha ach amháin
muna mbíonn sé sin chun a leas féin nó chun leas iad siúd a bhíonn á múineadh ina dteannta. Bíonn
riachtanais chasta oideachasúla speisialta ag scoláirí áirithe is bíonn gá le socruithe speisialta.
Dóibh siúd, de réir polasaí na Roinne tá réimse soláthair ann idir oideachas lárshrutha ach le breis
tacaíochtaí, rang speisialta mar a mbíonn rogha dul isteach sa lárshruth nó socrú i scoil speisialta.
I 2013, ba é an tIar-Aire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D., nuair a bhí sé sa phost a d’iarr
comhairle polasaí ar sholáthar oideachais do scoláirí ar a bhfuil aicíd speictream uathachais (ASD).
Anseo thíos tá téarmaí tagartha na comhairle úd.

1.1 Téarmaí Tagartha: Soláthar Oideachais do Scoláirí ASD
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1.

Athbhreithniú ar a bhfuil scríofa i láthair na huaire faoi thaighde náisiúnta agus idirnáisiúnta
ar chleachtais bunaithe ar fhianaise in oideachas leanaí ar a bhfuil uathachas/ASD, díríodh
go hairithe ar thíortha eile san AE

2.

Athbhreithniú agus léargas ar an soláthar oideachas a mhaoinítear ag an Stát do leanaí ar
a bhfuil uathachas/ASD, san áireamh bheadh luathidirghabháil agus an scéim um shíneadh
leis an scoilbhliain, ról na n-aisínteachtaí éagsúla agus an Stát a aithint chomh maith leis
na buanna agus na bearnaí sa chreat leathan tacaíochtaí a théann i bhfeidhm go mór ar
oideachas leanaí ar a bhfuil uathachas/ASD.

3.

Athbhreithniú ar éifeacht na gcleachtas agus idirghabhálacha bunaithe ar fhianaise in
oideachas leanaí ar a bhfuil uathachas/ASD, go háirithe ó thaobh torthaí oideachais agus
sóisialta de.

4.

Nádúr agus réimse idirghabhálacha oideachais, cleachtais mhúinteoireachta is tacaíochtaí
eile a aithint, iad siúd ar chóir a bheith ar fáil chun gur féidir le leanaí ar a bhfuil uathachas/
ASD torthaí oideachais de réir a gcuid riachtanas agus a gcumas féin a bhaint amach.

5.

Moltaí a dhéanamh ar socruithe ar chóir a chur i bhfeidhm amach anseo, nuair is gá,
chun nádúr, réimse, pleanáil agus soláthar tacaíochtaí a fheabhsú do leanaí ar a bhfuil
uathachas/ASD, ag tagairt go sainiúil do rólanna aisínteachtaí agus do nádúr agus réimse
tacaíochtaí ar chóir a bheith ann agus ag cur san áireamh an gá a bhíonn le solúbthacht
maidir le hacmhainní teoranta.
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Agus comhairle polasaí á soláthar, níor mhór don NCSE:

•

Measúnú a sholáthar um thionchar na comhairle ar na hacmhainní, acmhainní airgeadais
san áireamh, a bheadh ar fáil don Stát ar son soláthar oideachais; agus ar

•

An gcur i gcrích praiticiúil a leanfadh an chomhairle úd (Rialtas na hÉireann, 2004, Alt 20
(3) (b)).

1.2 Modheolaíocht
Cuireann NCSE comhairle polasaí ar an Aire atá neamhspleách agus bunaithe ar fhianaise. In
ullmhú an pháipéir seo, coimisiúnaíodh dhá staidéar taighde. Rinne staidéar amháin5 athbhreithniú
ar a raibh scríofa faoin oideachas do lucht ASD foilsithe 2008-2013, a thóg ar thaighde déanta
don NCSE6 a chuir ábhar ní ba luaithe san áireamh. Bhain an dara staidéar taighde coimisiúnaithe
le measúnú ar sholáthar maoinithe ag an Stát do scoláirí ar a bhfuil ASD7. Cuireadh san áireamh
freisin réimse leathan staidéar eile taighde.
Tharla comhairliúchán leathan trí breis is 30 cruinniú le páirtithe oideachais agus leasmhara –
tá achoimre ar an bpróiseas in Aguisín 4. Lorgaíodh léirithe dár gComhairle ó thuismitheoirí, ó
mhúinteoirí is ó lucht acadúil ag a mbeadh eolas ar an aicíd speictream uathachais (ASD). Thug
baill agus oifigigh na Comhairle cuairt ar réimse leathan suíomh éagsúla scoile mar a chuirtear
oideachas ar scoláirí ASD. Phléigh an Chomhairle go mion gach a bhfuil sa pháipéar seo sular
ceadaíodh é go foirmiúil mar chomhairle polasaí na Comhairle.

1.3 M
 oltaí NCSE déanta cheana do gach scoláire ag a bhfuil
Riachtanais Oideachasúla Speisialta, Scoláirí ASD san
áireamh
Cuid den chóras ginearálta oideachais is ea an t-oideachas do scoláirí ar a bhfuil ASD. Mhol NCSE
28 moladh um fheabhas ginearálta sa chóras i bpáipéar comhairle polasaí 20138 agus baineann na
moltaí ginearálta úd freisin le scoláirí ar a bhfuil ASD. Orthusan go príomha bhí:

•
•

An tAcht EPSEN Act 2004 a chur i bhfeidhm a luaithe is a bheadh na hacmhainní ar fáil
Creat rialaithe cláraithe a bhunú trína gcosnaítear gach scoláire ag a mbíonn riachtanais
oideachasúla speisialta ar aon bhac air/uirthi clárú le scoil

5

Bond, C. et al (In Press). Educating Persons with an Autistic Spectrum Disorder: A Systematic Literature Review. Baile Átha Troim:
NCSE.

6

Parsons et al (2009). International review of the Literature of Evidence of Best Practice Provision in the Education of Persons with
Autistic Spectrum Disorders. Baile Átha Troim: NCSE.

7

Daly, P., Ring, E. et al (In Press). An Evaluation of Education Provision for Students with Autism Spectrum Disorder in the Republic
of Ireland. Baile Átha Troim: NCSE.

8

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (2013). Supporting Students with Special Educational Needs in Schools. Baile
Átha Troim: NCSE.
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•

Córas leanúnach soláthar oideachais a bhunú is é solúbtha agus ag freagairt do riachtanais
na scoláirí

•

Córas amháin aontaithe don oideachas luath-óige a bhunú, chuimseofaí scoláirí ag a bhfuil
riachtanais oideachasúla speisialta

•

Aon scéim amháin dáilte trína ndáilfí tacaíochtaí breise teagaisc ar bhonn gá seachas
fáthmheas míchumais

•

Breis béim a chur ar phleanáil aonair agus ar mhonatóireacht sonraí do scoláirí ag a bhfuil
riachtanais oideachasúla speisialta

•

Caighdeáin mhúinteoireachta a fhorbairt maidir le heolas, tuiscint, scileanna agus cumas
riachtanach chun scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta a mhúineadh

•

Leibhéil éigeantacha agus minicíocht a leagan síos don bhforbairt ghairmiúil leanúnach do
mhúinteoirí san oideachas speisialta

•

Ceist leanaí agus daoine óga ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta a bheith ina
dtosaíocht sláinte

Tagraíonn an páipéar seo do chuid de na moltaí úd ach dírítear go príomha ar thacaíochtaí a bhíonn
ag baint le ASD atá difriúil nó mar thacú breise seachas iad siúd a bhíonn ag teastáil ó gach scoláire
ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta.
Tá achoimre in Aguisín 1 leis an bpáipéar ar chuid éigin tábhachtach de mholtaí 2013 agus ar
chomhairle eile polasaí NCSE um sholáthar oideachais do scoláirí ar a bhfuil ASD. Tá iomlán na
bpáipéar comhairle polasaí NCSE ar fáil ar shuíomh idirlín an NCSE ag: http://ncse.ie/policy-advice.

1.4 Comhairle bunaithe ar Fhianaise
Tá mórán ráite faoi thábhacht polasaí a bhunú ar fhianaise. Níos mó b’fhéidir ná aon saghas eile
míchumais, pléadh go mór ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta an t-oideachas do scoláirí ar
a bhfuil ASD. De réir na n-údar, le blianta fada bhí ar thuismitheoirí na scoláirí úd plé le mórán
idirghabhála agus cóireála, go minic bhíothas go mór ina bhfabhar maidir le héifeacht nó fiú le
‘leigheas’. Luadh cásanna feabhais mhóir mar ‘chruthúnas’ go raibh idirghabháil áirithe níos fearr
ná cinn eile nó go mba chóir an ceann sin amháin a úsáid. Cuireann a leithéid de thuairisc go mór
le himní tuismitheoirí, múinteoirí is lucht déanta polasaí agus iad go léir ag iarraidh gach seans a
thabhairt do na leanaí a mianach féin a bhaint amach.
Tuigeann an NCSE go gcaithfidh fianaise a bheith againn mar bhonn faoin gcomhairle. Bímid anchúramach maidir le hathbhreithniú agus smaoineamh ar an bhfianaise. An-bhuntáiste is ea é sinn
a bheith neamhspleách, ní bhímid ag iarraidh cur chuige amháin a chur thar cinn eile ná seasamh
ar son aon tuairim faoi leith. Dírímid go príomha ar an leanbh féin seachas ar an gcur chuige. Is é
an ról atá againn ná comhairle bunaithe ar fhianaise a chur ar dhaoine.
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Léadh agus smaoiníodh ar réimse leathan staidéar agus fianaise idirnáisiúnta trí chuardach in irisí
is ar bhunachair shonraí ag NCSE chomh maith le dhá staidéar piarmheasta coimisiúnaithe ag
NCSE; roinnt doiciméad idirnáisiúnta um threoir chliniciúil maraon le mórán páipéar is staidéar
eile a d’aithin páirtithe leasmhara is a moladh don NCSE le linn an phróisis chomhairliúcháin, iad
ar fad bainteach leis an gcomhairle polasaí seo a ullmhú agus cuid díobh luaite sa leabharliosta atá
anseo leis.
In ainneoin gur thaighde teoranta a aithníodh sna léirmheasanna úd (tá breis plé i Mír 2.4.3),
aithníodh réimse idirghabhála a bheadh éifeachtach do leanaí nó daoine óga áirithe ar a bhfuil
ASD chomh maith le tuairimí éagsúla ina leith. Mar eolas, luaitear agus cuirtear síos ar na
hidirghabhálacha in Aguisín 5.
Is trua nach n-oirfidh na hidirghabhálacha úd do chách. Braitheann éifeacht na dtorthaí a bhíonn
ar aon idirghabháil ar an oiriúnacht don duine agus beidh torthaí níos fearr ná a chéile dá réir sin.
Tá teorainn leis an taighde déanta ar na dálaí a thairngríonn torthaí dearfacha nó diúltacha (cé
gur luadh cumas feasach agus ó bhéal mar dhálaí a bheadh go maith chun torthaí sa todhchaí
a mheas i gcásanna áirithe) agus orthusan a chaitheann léargas ar bhuanna fadtéarmacha nó ar
rogha a bhaint as idirghabhálacha d’aoisghrúpaí fásta go leor. Ar deireadh thiar, aithnítear san ábhar
foilsithe nár ghá talamh slán a dhéanamh de go bhfuil modh éigin gan mhaith go díreach toisc nach
bhfuil fianaise ar a mhalairt (ach amháin má bhíonn fianaise soiléir ar neamhéifeacht). B’fhéidir
nach mbeadh dóthain taighde fós déanta ar idirghabháil áirithe chun bonn fianaise a chruthú. Dá
bhrí sin, i léirmheasanna áirithe aithnítear idirghabháil mar a bheith ‘ag teacht chun cinn’ nó ‘gan
dóthain fianaise’ ar na héifeachtaí. Fós féin tharlódh sé go luafaí a leithéid d’idirghabhálacha le
fianaise ar éifeachtúlacht a bhaileofaí amach anseo.

1.5 Leitheadúlacht
Is mór an doiciméadú atá déanta ar mhéaduithe ar leitheadúlacht le blianta anuas, b’fhéidir toisc
athruithe ar chleachtais fháthmheasa, rochtain seirbhísí agus breis feasacht ar aicídí speictream
uathachais. Aontaíodh in áiteanna go hidirnáisiúnta go raibh an ráta leitheadúlacht ASD thart ar
1 faoin gcéad, ach moladh ráta níos airde le déanaí. Mar shampla luaigh Ionad na Stáit Aontaithe
um Rialú agus Cosc Galar9 tuairiscí gur aithníodh thart ar 1 i 68 nó 1.6 faoin gcéad leanaí/daoine
óga ar a raibh ASD; léirigh anailís sa RA ar an Staidéar Díorma Mílaoise10 (idir 6-8 mbliana d’aois i
Sasana, An Bhreatain Bheag, Albain agus Tuaisceart Éireann) gur tuairiscíodh 1.7 faoin gcéad ag a
raibh ASD in aois mheánach 7.2 bliain; léiríonn figiúirí ó dhaonáireamh scoile Tuaisceart Éireann11
leitheadúlacht mheasta ASD mar 2 faoin gcéad i measc leanaí/daoine óga idir 4-15 bliana d’aois.
Tá buachaillí suas le cúig uaire níos dóichí a bheith buailte le ASD ná cailíní.

9

CDC 2014 Facts about Autism, http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/facts.html, fuarthas 23 Mean Fómhair 2014.

10		Russell,

G. Rogers, L.R. agus Ukoumunne O.C. (2014) Prevalence of Parent Reported ASD and ADHD in the UK: findings from the
Millenium Cohort Study, Journal of Autism and Developmental Disorders 44 (1) 30-41.

11

An Roinn Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus Sábháilteacht Phoiblí (2014) The Prevalence of Autism (including Asperger Syndrome) in
School Age Children in Northern Ireland 2014, DHSSPS, Stiurthóireaht Anailís ar Eolas.
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In Éirinn luaigh Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU)12 réamhráta leitheadúlachta 1 faoin
gcéad bunaithe ar staidéar ar breis is 9,000 leanbh i mBaile Átha Cliath, Gaillimh, Port Láirge agus
Corcaigh. Measaimid gur tacaíodh sa chóras oideachais i Mí na Nollag 2014 le suas le 13,87313
scoláirí in aois scoile ar a raibh ASD (níl scoláirí faoin scéim um theagasc baile san áireamh). Lena
linn sin bhí ar an iomlán 883,903 scoláire sa chóras scolaíochta (Príomhstaitisticí ROS 2014/2015).
Is léir mar sin go léiríonn sonraí NCSE um scoláirí ASD ag a bhfuil tacaíocht teagaisc acmhainne nó
atá i ranganna speisialta nó scoileanna speisialta do scoláirí ASD ráta leitheadúlachta thart ar 1.55
faoin gcéad agus molaimid an figiúr úd don phleanáil. Bunaítear an figiúr ar leanaí in aois scoile ar
a bhfuil ASD atá i scoileanna státmhaoinithe idir 4-18 bliain d’aois. Níl leanaí ar theagasc baile ná
leanaí 3 bliain d’aois i ranganna luathidirghabhála san áireamh (thart ar 170 leanbh)14.
Ní mór a thuiscint gur ráta leitheadúlachta sa dhaonra scoile atá anseo is gurb é sin an meastachán
is fearr bunaithe ar an eolas riaracháin atá againn. Níl sé go hiomlán foirfe; cé go gcuimsítear leanaí
3 bliain d’aois i ranganna luathidirghabhála (thart ar 170 leanbh) níl san áireamh iad siúd atá 4
bliain d’aois nó níos sine nach bhfuil ar scoil nó atá ar an scéim Teagasc Baile mar nach luaitear iad
sna figiúirí daonra scoile ar an iomlán.

Moladh 1: Ráta Leitheadúlachta
Ní mór don ROS pleanáil oideachasúil a bhunú ar ráta leitheadúlacht ASD mar chéatadán 1.55.

1.6 P
 rionsabail mar bhonn faoi Chomhairle ar Sholáthar
Oideachais do Scoláirí ASD
Bheartaigh NCSE go mbeadh na seacht bprionsabal seo a leanas mar bhonn faoina gcomhairle
polasaí lena chinntiú go mbíonn tús áite ag riachtanais scoláirí ASD in aon mholtaí a dhéantar.
Athrá is ea iad ar na prionsabail a bhí faoi chomhairle polasaí cheana ó NCSE faoi tacaíochtaí
riachtanacha do gach scoláire ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta ach a cuireadh i
bhfeidhm sa chás seo do scoláirí ar a bhfuil ASD.
Prionsabal 1:

Is cuma cé chomh trom is a bhíonn ASD agus/nó cumas feasach, tá scoláirí in ann
clárú sa scoil áitiúil agus fáiltítear rompu.15

Prionsabal 2:

Déantar measúnú aonair ar scoláire ar a bhfuil ASD chun bonn a chur faoin dteagasc
agus foghlaim is a bhíonn mar chuid den mheasúnú leanúnach timthriallach, den
idirghabháil agus den athbhreithniú ar thorthaí.

12

I dtaighde fhorleata in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) luadh réamhthoradh mar ráta leitheadúlachta 1% bunaithe ar
staidéar ar breis is 9,000 leanbh i mBaile Átha Cliath, Gaillimh, Port Láirge agus Corcaigh.

13

Bunaithe ar: Luath-idirghabháil scoileanna lárshrutha: 522 scoláire; luath-idirghabháil scoileanna speisialta: 177; ASD ranganna
bunscoile: 1,974; ASD iarbhunscoile: 733; teagasc acmhainne bunscoile: 5,784; teagasc acmhainne bunscoile iarbhunscoile: 2,941
scoláire; ASD scoileanna speisialta: 518; scoileanna eile speisialta, 1,224 (NCSE, Nollaig 2014).

14

Iomlán daonra scoile:
Scoláirí ASD:

15

Dar le NCSE is prionsabal tábhachtach é seo, aithnítear go mbeidh riachtanais chasta ag scoláirí áirithe is go mbeidh gá le breis
tacaíocht i scoil speisialta nó trí shocrú i rang speisialta.

20

(883,903 – 170 leanbh 3 bliana) = 883,733
(13,873-170) = 13,703
(13,703 / 883,733) x 100 = 1.55%.
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Prionsabal 3:

Bíonn rochtain oideachais agus cúraim ar fáil ar bhonn cothrom seasmhach do
scoláirí ar a bhfuil ASD.

Prionsabal 4:

Bíonn teacht ag scoláirí ar a bhfuil ASD ar churaclam leathan atá oiriúnach de reir
gá agus a bhaineann le hábhar.

Prionsabal 5:

Bíonn teacht ag scoláirí ar a bhfuil ASD ar scéimeanna agus tacaíochtaí a bhunaítear
ar a gcuid riachtanas seachas ar chatagóir míchumais.

Prionsabal 6:

Baintar an leas is fearr as acmhainní chun na torthaí is fearr a bhaint amach do
scoláirí ASD agus chuige sin bíonn seirbhísí Stáit ag obair i gcomhar lena chéile.

Prionsabal 7:

Bíonn meas ar ról tuismitheoirí is iad mar bhunoideachasóirí nádúrtha an linbh.

1.7 Infheistíocht Stáit i Soláthar Oideachais do Scoláirí ASD
Is é polasaí na Roinne ná soláthar leanúnach oideachais a bheith ann do scoláirí ar a bhfuil ASD
chun freagairt dá gcuid riachtanas ar bhonn leanúnach. Ba chóir do gach scoláire ASD a bheith i
scoil lárshrutha ach amháin muna mbíonn sé sin chun a leas féin nó chun leas iad siúd a bhíonn á
múineadh ina dteannta. Bíonn riachtanais chasta oideachasúla speisialta ag cuid acu agus socraítear
iad i rang speisialta mar a mbíonn rogha dul isteach sa lárshruth nó uaireanta is fearr iad i scoil
speisialta.
Ó foilsíodh tuairisc an Mheitheal um Uathachas i 2001 tá feabhas mór tagtha ar chúrsaí oideachais
do scoláirí ASD, mar a mhínítear sa tábla anseo thíos:

Tábla 1: Méadú ar Sholáthar Oideachais do Scoláirí ASD ó 2001 i leith
Soláthar
Cineál

2001

2014

Ranganna

Líon Scoláirí

Ranganna

Líon Scoláirí

Scoláirí ASD a
fhaigheann RTH16 i
mbunranganna

–

Ní fios

–

5,784 scoláire

Scoláirí ASD a
fhaigheann RTH in
iarbhunranganna

–

Ní fios

–

2,941 scoláire

Scéim teagasc baile
réamhscoile

N/A

N/A17

N/A

725 leanbh 2.5-5bl.

Iomlán

16

Uaireanta teagaisc acmhainne.

17

Bhain 403 leanbh ASD leas as an scéim teagasc baile sa scoilbhliain 2003-04 (Foinse: ROS).

9,450 scoláirí
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Soláthar

2001

Cineál ranga

2014

Líon
ranganna

Líon áiteanna

Líon
ranganna

Líon áiteanna

Luathidirghabháil i
mbunscoileanna agus
scoileanna speisialta

3

18 áit

127

762 áit (699 leanbh
cláraithe)

Ranganna ASD i
mbunscoileanna

39

234 áit

380

2,280 áit (1974 scoláire
cláraithe)

Ranganna ASD i
scoileanna iarbhunoideachais

0

0

152

912 áit (733 scoláire
cláraithe)

Ranganna i scoileanna
speisialta (lúide EI)

35

210 áit

measta
29018

1,742 áit* 1,742 scoláire

Iomlán
measta
ranganna speisialta

77

462 áit

949
(measta)

Áiteanna: 5,696
(Cláraithe: 5,148)

* Mí na Nollag 2014, bhí 1,742 áiteanna (seachas leanaí i ranganna EI) i ranganna i scoileanna speisialta gafa ag scoláirí
ASD ach athraíonn an líon úd de réir iarratais ar scoileanna speisialta.

Sa tábla anseo thíos tá iomlán an chaiteachas ROS ar scoláirí ar a bhfuil ASD do 2014-2015:

Tábla 2: Costas Measta ar Sholáthar Oideachais do Scoláirí ASD (2014-15)
Scéim

Líon

Costas Measta (€m)

ASD – múinteoirí acmhainne

1,551 múinteoir

94.8m

Múinteoirí ASD i ranganna/scoileanna speisialta

1,025 múinteoir

62.7m

Scéim SNA

9,637 scoláire

152 m

Deontas ceannsraithe méadaithe

5,148 scoláire

3.8 m

Teagasc baile

725 scoláire

7m

Soláthar Iúil

6,792 scoláire

10.3m*

120 rang nua ASD oscailte

2.5m**

Deontais do ranganna nua
Costas Iomlán*

€333.1m

* Baineann an figiúr seo le soláthar Iúil 2014 ach níl an scéim speisialta iompair san áireamh ann mar ní fhéadfaí costas
scoláirí ASD a scaradh ón gcostas iomlán.
** Is é €21,000 an t-iomlán deontas do ranganna nua; níl costais chaipitiúla tógála san áireamh ann mar ní fhéadfaí iad
a scaradh ó chostas iomlán tógála an ROS.
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Coimeádann NCSE taifead ar líon na scoláirí uathachais a chláraítear i scoileanna speisialta. Ní áirítear iad a bheith i ngrúpaí
ranga ar leith nó i ngrúpaí ranga le scoláirí eile ag a bhfuil riachtanais oideachasúla sóisialta éagsúla. Ar an gcuma san tá
scoileanna in ann socruithe solúbtha a chur i bhfeidhm do scoláirí ASD.
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2. L eanaí Réamhscoile agus Scoláirí in Aois Scoile
ar a bhfuil ASD
De réir Lámhleabhar 5 Meiriceánach Fáthmheas agus Staitisticí (DSM 5, 2013)19 ar na critéir
fhaithmheasa don aicíd speictream uathachais tá:

•
•
•

Deacrachtaí um chumarsáid shóisialta agus teagmháil shóisialta i comhthéacsanna éagsúla
Patrún srianta aithrise in iompar, ábhar spéise nó gníomhaíochtaí
Comharthaí a bheith ann sa tréimhse luath forbartha, i láthair na huaire nó go stairiúil,
léirítear na comharthaí nuair nach bhfuil ar cumas an linbh déileáil le cumarsáid shóisialta
oiriúnach don aois.

Speictream is ea comharthaí daoine ar a bhfuil ASD, de réir an duine féadfaidh siad a bheith
trom nó éadrom. Uaireanta bíonn aicídí eile leanúnacha mar mhíchumas meabharshláinte agus/
nó míchumas intleachtúil agus/nó galair leighis mar thiteamas, mí-ord gastraistéigeach, mí-ord
codlata agus mar sin de. Uaireanta bíonn deacrachtaí ag scoláirí ar a bhfuil ASD maidir le próiseas
céadfaíoch agus rachadh spreagthaigh mar ghleo, boladh nó radharc go mór i bhfeidhm orthu, é sin
nó ní thabharfaidís ach beagán aird orthu. Is minic a bhíonn sé deacair orthu déileáil le haon trasnú
agus bíonn fadhbanna maidir le haistriú go scoil nua, dá bhrí sin caithfear a leithéid a phleanáil go
maith.
Bíonn cuid eile de na scoláirí ASD nach mbíonn puinn tacaíocht ar scoil uathu agus a bhíonn
neamhspleách go leor sa bhfoghlaim. Bíonn cuid eile a mbíonn an-chúnamh uathu sa saol
laethúil mar bíonn baint ag riachtanais chasta agus/nó míchumas intleachtúil agus/nó míchumas
meabharshláinte leis an leibhéal tacaíochtaí a bhíonn uathu agus lena gcumas torthaí a bhaint
amach.
In sna míreanna seo a leanas pléitear na tacaíochtaí a bhíonn ó scoláirí ar a bhfuil ASD sa bhreis
orthu siúd a luadh do scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta20 (NCSE, 2013). I ngach
mír tá:

•

Cur síos ar a bhfuil ann faoi láthair do scoláirí ASD idir réamhscoile, bunscoile agus
iarbhunoideachais

•

Athbhreithniú coimrithe ar na tuairimí a léiríodh le linn an phróisis chomhairliúcháin agus
a luann buanna an chórais chomh maith le gnéithe a d’fhéadfaí a fheabhsú

•
•

Achoimre ar na torthaí taighde do gach mír
Plé agus moltaí NCSE.

19

Cumann Síciatrach Mheiriceá (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5ú eag.). Washington, DC: Údar.

20

Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (2013). Supporting Students with Special Educational Needs in Schools. Baile Átha
Troim: NCSE.
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2.1 Leanaí Réamhscoile
2.1.1 Soláthar atá anois ann
Téann leanaí ar scoil don chéad uair in aois ceithre nó cúig bliana ach is minic a dhéantar
fáthmheas ASD roimhe sin. Is í an Roinn Sláinte agus Leanaí go príomha a chuireann seirbhísí ar fáil
dóibhsean. Is fíor, áfach, gur cás ar leith é ASD maidir leis an réimse maoinithe a thagann ón RSL
don luathidirghabháil do leanaí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta21.
Maoiníonn an RSL áiteanna i 127 ranganna luathaidirghabhála i mbunscoileanna lárshrutha agus
scoileanna speisialta do leanaí ar a bhfuil ASD, trí bliana d’aois agus os a chionn. Ina theannta san
maoinítear scéim teagasc baile do leanaí óga ar a bhfuil ASD idir 2.5 bliain agus trí bliana d’aois
agus dóibh siúd a bhíonn ag fanacht le socrú i rang nó scoil speisialta, de réir gá.
Maoiníonn Roinn Sláinte agus Leanaí:

•

An Scéim Cúram agus Oideachas Luathóige (ECCE) a sholáthraíonn rochtain uilíoch i suímh
réamhscoile do leanaí sa bhliain roimh dhul ar bhunscoil dóibh.

•

An Clár Pobail um Dheontas Cúram Leanaí (CCS) a thacaíonn le tuismitheoirí faoi
mhíbhuntáiste agus iad siúd atá páirteach in oiliúint, oideachas nó fostaíocht ar phá íseal i
dtreo úsáid a bhaint as cúram leanaí ar chostas íseal trí sheirbhísí áirithe pobail um chúram
leanaí.

Bronnann FSS maoiniú ar réamhscoileanna speisialta do leanaí ag a bhfuil riachtanais chasta. Ritear
iad go díreach trí FSS nó trí sholáthraithe seirbhísí ar conradh chuige sin nó trí mhaoiniú eile ó
FSS. I gceantair áirithe, maoiníonn FSS ‘oibrithe tacaíochta réamhscoile’ a ligeann do leanaí faoi
mhíchumas freastal ar réamhscoil lárshrutha, de ghnáth is gnóthaí príobháideacha a bhíonn iontu
idir úinéireacht agus feidhmiú.
Nuair is gá, cuireann foirne chúraim phríomhúil agus/nó luathidirghabhála FSS (ar a dtugtar anois
foirne gréasán míchumais leanaí) tacaíochtaí teiripe ar fáil do leanaí réamhscoile. Ar na tacaíochtaí
teiripe bíonn urlabhra agus teanga, teiripe ceirde, síceolaíocht agus fisiteiripe. Maoiníonn FSS
seirbhísí cúram cairde leis do leanaí ag a mbíonn riachtanais chasta.
Tá sonraí na scéimeanna úd in Aguisín 2.
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Maoiníonn an ROS freisin an Clár Réamhscoile Tús Luath i scoileanna áirithe i gceantair ainmnithe faoi mhíbhuntáiste, dhá rang
réamhscoile do leanaí atá bodhar/ar moill éisteachta agus rang amháin réamhscoile do leanaí faoi mhíchumas fisiciúil.
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2.1.2 A
 thbhreithniú ar an gCóras atá anois ann: Achoimre ar thuairimí
a léiríodh le linn Comhairliúcháin
Buanna an Chórais
Réimse leathan suíomh cuí um luathidirghabháil agus tacaíocht ar fail do leanaí an-óga ar a
bhfuil ASD.
Mhol grúpaí comhairliúcháin go n-éiríonn go breá le ranganna luath-idirghabhála maoinithe
ag an ROS do leanaí ASD má bhíonn an scoil réidh agus toilteanach le rang a bhunú, má
roghnaítear go cúramach múinteoir atá oilte sa saothar le leanaí ar a bhfuil aicíd speictream
uathachais.
Luaigh grúpaí áirithe go n-éiríonn go maith freisin le réamhscoileanna príobháideacha a
mhaoinítear trín scéim teagasc baile – dúirt mórán rannpháirtithe go mbíonn ardleibhéal
oiliúint speisialtachta agus taithí ar ASD ag an-chuid soláthraithe.
Fuarthas amach freisin go n-éiríonn go maith le réamhscoileanna lárshrutha – agus tacaíochtaí
acu – is dá bhrí moladh go mór an scéim ECCE.
Is beart úsáideach í teagasc baile do leanaí idir 2.5 bliain trí bliana d’aois mar ligtear don
luathidirghabháil agus na leanaí fós an-óg.
Nuair a bhíonn siad ar fáil, is maith ann do thacaíochtaí sláinte na bhfoirne FSS luathidirghabhála,
go háirithe má bhíonn baint ag an bhfoireann chéanna le suíomh luath-oideachais an linbh
agus má leantar de na seirbhísí teiripe sa réamhscoil.
Luadh samplaí deachleachtas den chomhoibriú idir FSS agus SENO maidir le luathidirghabháil.
Uaireanta éascaíonn an próiseas measúnú gá an fáthmheas luath ASD agus is maith an rud é
mar ligtear don luathidirghabháil.

Ceisteanna tarraingthe anuas ag grúpaí comhairliúcháin
Aontaíodh go ginearálta go raibh gá le hathbhreithniú ar an idirghabháil réamhscoile. Lorgaíodh
próiseas amháin don oideachas réamhscoile ina mbeadh leibhéil agus modhanna tacaíochta ar
aon dul ar fud na tíre.
Bíonn mearbhall ar thuismitheoirí faoin réimse leathan socruithe agus scéimeanna ar fáil trí
reamhscoileanna dá gcuid leanaí ar a bhfuil ASD agus faoi na téarmaí is coinníollacha a bhaineann
leo. Méadaítear ar an mearbhall trí: rochtain teoranta go náisiúnta ar ranganna luathidirghabhála;
leibhéil éagsúla tacaíocht réamhscoile ag brath ar an scéim faoi leith; difríochtaí i measc foirne
réamhscoile maidir le hoiliúint, cáilíochtaí agus taithí. Luadh frustrachas leis toisc nach féidir le
tuismitheoirí teacht ar an eolas go léir ar na roghanna difriúla in aon áit amháin.
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Léiríodh frustrachas go minic le rochtain gan chruth ar thacaíochtaí réamhscoile – braitheann
teacht ar sheirbhísí ROS ar fháthmheas foirmiúil ASD. Nuair atáthar ag brath ar fháthmheas –
rud nach mbíonn i gcónaí ar fáil ná ag teastáil – luaigh tuismitheoirí is lucht proifisiúnta araon
gur strus mór é sin má tá tuismitheoirí ag lorg seirbhísí luath-idirghabhála. Dá dheasca san
bhíodh brú mór ar lucht proifisiúnta fáthmheas luath a dhéanamh (fiú gan aon ghá cliniciúil
leis ag an am áirithe sin don leanbh).
Bhí gach éinne buartha faoin easpa seirbhísí cliniciúla is teiripeacha (síceolaíocht, teiripe
urlabhra agus teanga, teiripe ceirde, fisiteiripe agus síciatracht) chun tacú le leanaí reamhscoile.
Ba í an tuairim go raibh teorainn leo is nach raibh siad ar fáil ar bhonn leanúnach rialta nó nach
raibh siad ar fáil ar chor ar bith.
Táthar go mór i bhfabhar síneadh dhá bhliain a chur leis an scéim ECCE do leanaí ag a bhfuil
riachtanais oideachasúla speisialta, ASD san áireamh, mar go mbíonn gá go minic le breis
ama le bheith réidh don scoil. Ar an mórgóir measadh go raibh leanaí réamhscoile ró-óg le
bheith scartha óna ndiongbhála féin mar dá dtosnófaí i suíomh speisialta ba é ba dhóichí ná
go bhfanfaí ann. An suíomh ab fhearr ná go dtacófaí le freastal ar réamhscoileanna lárshrutha
is go mbeadh leanaí ASD in éineacht le leanaí eile gan é. Bhí imní nach mbeadh na leibhéil chuí
foirne oilte mar ba chóir is taithí acu ag réamhscoileanna lárshrutha – bhí imní go háirithe faoi
mhaoiniú náisiúnta do chúntóirí réamhscoile do na leanaí úd.
Cheap grúpaí áirithe go mba mhaith an smaoineamh é seirbhís um mhúinteoir cuairte mar
thacaíocht bhreise le leanaí ASD is lena muintir nuair is gá.
Cheap grúpa amháin go mba chóir oideachas a chur ar leanaí óga ASD i suíomh speisialta
ASD leo féin is go ndéanfaí luathidirghabháil dhian iompair (EIBI) ar bhonn aonair trí chreat
ABA. Bheadh na huirlisí speisialta ag an dteiripí a spreagfadh an leanbh chun foghlaim go
héifeachtach. Ba chóir d’anailísí iompair creidiúnaithe ag an mbord (BCBA) foireann suíomh
ar leith ASD a mhaoirsiú lena chinntiú go gcuirfí i bhfeidhm na hidirghabhálacha iompair
mar is cóir. Mheas an grúpa céanna go mba chóir dianoiliúint i bprionsabail anailís iompair
fheidhmithe a thabhairt do chách i dtimpeallacht an linbh, san áireamh bheadh fáthmheas
aonair, dearadh agus cleachtadh ar chur i gcrích clár aonair chomh maith le dianoiliúint ar
an láthair um scileanna smachtú iompair. Ní raibh gach aon ghrúpa ar aon intinn leis an gcur
chuige seo, bhí imní go mbeadh leanaí ag brath go ró-mhór ar spreagadh is tacaíocht ina
leithéid de thimpeallacht.
Aithníodh fadhbanna sa scéim teagasc baile. Ba chóir monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeán
is ar cháilíochtaí na dteagascóirí baile. Mheas grúpa amháin go mba chóir na cáilíochtaí a
leathnú chun síceolaíocht agus ABA a bhreith isteach mar gur cáilíochtaí cuí iad don obair le
leanaí réamhscoile ar a bhfuil ASD. Ní raibh a fhios ag roinnt tuismitheoirí faoin scéim agus bhí
sé deacair ar chuid eile acu teacht ar theagascóirí baile a bheadh oiriúnach agus cáilithe. Bhí
siad ann leis a léirigh imní faoi dháileadh uaireanta teagasc baile le chéile do shiblíní.
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Bhí imní ar dhreamanna áirithe toisc nach mbíodh leanaí ar theagasc baile ag meascadh lena
ndiongbhála féin. Ina theannta san dúradh go raibh an tuairim ag mórán tuismitheoirí gur tús
maith é don leanbh suíomh speisialta nó teagasc baile – fiú gan aon ghá le suíomh speisialta
agus an leanbh in ann freastal trí thacaíocht ar réamhscoil lárshrutha.
Luaigh grúpaí áirithe nach mbíonn na leanaí forbartha go leor le dhul ar scoil fhoirmiúil agus go
mba chóir rogha teagasc baile a thabhairt faoi bhun cúig nó sé bliana d’aois.
Bhí soláthraithe príobháideacha den tuairim nár mhinic a bhíodh an t-am acu chun leanaí a
ullmhú don trasnú nuair a bhíodh áit ar fáil i rang luatha-idirghabhála. Dúradh go mba chóir aistriú
socruithe a dhéanamh i dtús na scoilbhliana seachas ina lár. Theastaigh leis ó na soláthraithe
príobháideacha a gcuid réamhscoileanna a bhreith isteach faoin scéim iompair speisialta.
Bhí breis eolais, comhairle agus tacaíocht trí fhoirne ildisclipíneacha ó thuismitheoirí mar go
mbraithidís ina n-aonar tar éis fáthmheas a fháil don leanbh.
Léiríodh imní faoin leanúnachas nádúrtha idir réamhscoil speisialta agus rang speisialta –
b’ionann san agus an leanbh a ullmhú do shuíomh speisialta go ceann saol na scolaíochta, fiú
dá bhféadfaí leas a bhaint go fadtéarmach as roghanna lárshrutha.
Ar an mórgóir theastaigh rochtain níos leithne ar roghanna ó chách.

2.1.3 Cad adeir an taighde linn?
D’aithin an taighde go soiléir go mbaintear leas ar an mórgóir as luathoideachas agus cúram
ardchaighdeáin maidir le folláine agus foghlaim ar feadh an tsaoil, leanaí ag a bhfuil riachtanais
oideachasúla speisialta san áireamh. Mar shampla, de réir staidéir domhanfhaid ar oideachas
réamhscoile sa RA, fuarthas amach faoi oideachas réamhscoile ardchaighdeáin:

•

Gur cothaíodh feabhas ar fhéinrialú, dea-iompar sóisialta agus leibhéil íseal
hipirghníomhaíocht

•

Go raibh níos mó tionchar chun leasa ar leanaí dá mbíodh na tuismitheoirí gan oideachas
maith iad fhéin seachas a mhalairt

•

Gur cuntar cosanta í uaireanta ar riosca riachtanas speisialta, go háirithe dóibh siúd a
bhíonn leochaileach nó faoi mhíbhuntáiste.

Maireann na héifeachtaí úd go mbítear réidh leis an mbunscolaíocht.
Léiríonn staidéir gurb é caighdeán an tsoláthair réamhscoile is mó a bheireann dea-thoradh maidir
le forbairt an linbh22. Ar na gnéithe a d’aithin ECFE (OECD) a chuir le caighdeán an tsoláthair
réamhscoile bhí: cáilíochtaí, oiliúint agus dálaí oibre na foirne; dearadh is caighdeáin churaclaim;
rialú agus spriocanna ardchaighdeáin.

22
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Ina thaobhsan, tugtar faoi deara gur luaigh Tuairisc Tíre ar Éirinn an Aontais Eorpaigh, Feabhra 2015 go raibh teorainn le rochtain
cúram lánaimseartha leanaí is gurbh fhadhb í cáilíocht na seirbhísí. Faoi láthair níl aon chóras cuimsitheach monatóireachta
chuige sin chun caighdeáin a mheas. Níl an caighdeán go hiomlán sásúil maidir le géilliúlacht do rialacháin réamhscoile, leibhéil
cháilíochtaí foirne go háirithe sna seirbhísí in ionaid agus tá lochtanna ar churaclaim réamhscoile.
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Do leanaí faoi mhíchumas, léiríonn an taighde:

•

Go mbaineann teagasc, idirghabháil agus tacaíochtaí speisialtachta go mór le cuimsiú
ardchaighdeáin agus, nuair is gá, go bhfuilid riachtanach i dtreo torthaí dearfacha a bhaint
amach do leanaí is dá dteaghlaigh araon.

•

Go dtéann cuimsiú chun leasa gach aon linbh, beag beann ar mhíchumas is fiú muna
mbíonn sé in aon chor i gceist.

•

Go bhfuil gá le forbairt phroifisiúnta is an t-eolas, na scileanna agus tacaíochtaí leanúnacha
ag na cleachtóirí chun cuimsiú a chur i bhfeidhm go héifeachteach.

Ar an dea-thréithe a bhaineann le luathidirghabháil ardchaighdeáin agus forbairt réamhscoile do
leanaí ar a bhfuil ASD tá:

•

Cur chuige ildisciplíneach i bpáirt maidir le measúnú i dtreo pleanáil aonair, idirghabháil
agus cleachtas bunaithe ar fhianaise a bheidh oiriúnach d’fhorbairt an linbh.

•

Idirghabháil i dtimpeallacht nádúrtha agus rochtain do leanaí a bhíonn ag fás aníos is ag
forbairt mar is dual.

•

Tacaíocht, struchtúr agus pleanáil sa teagasc a chuirfidh san áireamh go mbíonn gá le
gnáthaimh rialta gan athrú in aghaidh an lae.

•

Curaclam cuí a dhíríonn ar fhorbairt aire, iompar dearfach, aithris scileanna teanga is
sóisialta agus ar thacaíochtaí radhairc.

•
•
•

An clár a athbhreithniú, a mheas agus a mhaolú.
Timpeallacht struchtúrtha agus cur chuige feidhmiúil maidir le hiompar dúshlánach.
Páirtíocht inmharthana teaghlaigh.

Cuirtear le déanaí leis an bhfianaise go bhfuil idirghabháil áirithe an-úsáideach uaireanta do leanaí
óga sa timpeallacht baile, pobail nó scoile. Tá an liosta idirghabhála úd a bhaineann le leanaí agus
daoine óga áirithe ar a bhfuil ASD in Aguisín 5.
Bhí dhá shuíomh luathidirghabhála (dhá rang i mbunscoil amháin agus ceann eile i scoil speisialta)
mar chuid den staidéar coimisiúnaithe NCSE ar sholáthar ASD. Chonacthas deachleachtas dírithe
ar an leanbh maidir le: measúnú an mhúinteora; pleanáil aonair; trasnú; roghnú agus úsáid
modheolaíochtaí idir chomónta agus iad a bhí ann go speisialta don ASD; bailiú sonraí agus
monatóireacht ar dhul chun cinn; agus féinrialú tacaithe.
D’fhéadfaí réimsí áirithe a fheabhsú mar a leanas: riachtanais uile oideachasúla speisialta an linbh a
chur san áireamh sa chomhthéacs measúnaithe; spriocanna inshroichte an linbh a aithint; leas níos
fearr a bhaint as Aistear, an creat curaclam luathóige; breis eolais do thuismitheoirí ar dhul chun
cinn is torthaí; cur chuige níos fearr maidir le tacú le leanaí á gcur isteach i ngnáthranganna mar
nach bhfuil aon leanbh eile ar a bhfuil ASD.
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2.1.4 Plé
Glactar leis go forleathan go bhfuil buntáistí ag baint le luathidirghabháil ardchaighdeáin do gach
leanbh réamhscoile, iad siúd ar bhfuil ASD san áireamh. Pointe suimiúil is ea é gur caitheadh an
chuid ba mhó den am le linn comhairliúcháin ar an ngné úd agus ar thús maith a chur le saol gach
linbh. Cé go mbaineann leanaí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta leas go ginearálta
as luath-idirghabháil, níor thángthas ar aon fhianaise taighde go bhfuil a leithéid níos tábhachtaí
dóibh siúd ar a bhfuil ASD ná d’aon díorma eile ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta.
Is deacair d’éinne a bhealach a dhéanamh trín gcóras réamhscolaíochta atá anois ann. Ní mór tacú
le tuismitheoirí a gcuirtear moill orthu i gcás spriocanna forbartha an linbh a bhaint amach. Bíonn
eolas uathu ar a bhfuil indéanta chun go mbainfidh an leanbh a mianach féin amach, bíodh sé sin
ag tarlú sa bhaile, faoi fheighlí linbh, i naíonra nó réamhscoil. Caithfear a bheith in ann teacht ar
fhoirne ildisciplíneacha chun comhairle a fháil maidir le tacaíocht is idirghabháil. Go háirithe ní
mór dóibh a bheith cinnte faoi rochtain ar thacaíochtaí Stáit agus soláthar rialta nach mbíonn ag
brath ar an gceantar cónaithe ina bhfuilid. Ba chóir a bheith cinnte go nglacfaidh réamhscoileana
maoinithe ag an Stát leis an leanbh, go gclárófar é/í is go ndéanfar freastal ar na riachtanais a
bhíonn ag teastáil.
Níl sé go hiomlán sásúil go mbristear suas an maoiniú réamhscoile thar trí Roinn Stáit, a scéim
féin ag gach ceann acu is gan aon chaighdeán náisiúnta earcaíocht foirne ná tacaíochtaí do na
suímh éagsúla ná fós aon roinn amháin freagrach as cuimsiú leanaí réamhscoile faoi mhíchumas,
leanaí ASD san áireamh. Níl rochtain leanúnach ar fháthmheas, ar sheirbhísí teiripe ná ar áiteanna
réamhscoile do leanaí réamhscoile. Tá córais éagsúla do shuímh réamhscoile idir fhoirne, maoiniú
agus uaireanta idirghabhála. Bíonn éagsúlacht sna cáilíochtaí foirne idir leibhéil ísle, Leibhéal 6
FETAC agus múinteoirí láncháilithe, cáilíochtaí iarchéime ag cuid acu.
Leanfar den neamhiomláine muna bhforbraítear, maoinítear is cuirtear i gcrích aon chóras soiléir,
náisiúnta ciallmhar. Mar shampla, tuigimid go bhféadfaidh an ROS ranganna luath-idirghabhála
a oscailt is a chur ag obair de réir gá. Deir an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige nach bhfuil sé
d’acmhainn acu cuimsiú lucht riachtanas oideachasúla speisialta a éascú sna réamhscoileanna. Is
fíor, áfach, nach mbíonn maoiniú ag an Roinn Sláinte/FSS chun cúntóirí réamhscoile a fhostú mar
thacaíocht do na leanaí céanna – fós féin maoiníonn an Stát na trí Roinn úd.
Tá cumas an ROS suímh speisialta ardchaighdeáin a mhaoiniú, cé nach dtacaítear ar an mbonn
céanna le suímh lárshrutha, ag teacht trasna ar an bpolasaí náisiúnta um chuimsiú agus níltear ag
déanamh aon leas do leanaí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta. Muna dtugtar tacaíocht
mar is cóir d’áiteanna lárshrutha, beidh tuismitheoirí i bhfabhar suíomh speisialta ar leith mar
a mbeidh ranganna beaga, fiú dá mbeadh na leanaí níos fearr as a bheith i suíomh cuimsithe
lárshrutha ach an tacaíocht a bheith ar fáil dóibh.
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Ar deireadh caithfear a rá nach bhfuil aon bhonn taighde faoin mhaoiniú a thugann an ROS ar
son ranganna réamhscoile ar leith do leanaí ar a bhfuil ASD ach san am gcéanna ní mhaoinítear a
leithéid de ranganna do leanaí ag a bhfuil riachtanais eile oideachasúla speisialta is a bhainfeadh
leas astu. D’fhéadfaí dúshlán a thabhairt faoi na scéimeanna úd ar bhonn cothroime mar tá an
taighde an-soiléir faoin leas a bhaineann gach aon leanbh as suíomh ardchaighdeáin réamhscoile.
Dá bhrí sin molaimid don ROS comhairle dlíthiúil a lorg ar impleachtaí an tsoláthair do leanaí ASD
seachas do leanaí eile ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta.
Moltar go minic go mbíonn gá ag leanaí óga ar a bhfuil ASD le diantacaíocht aonair in aghaidh an
lae. Measann NCSE go léiríonn taighde ar an iomlán go mba chóir an tacaíocht (cineál agus leibhéal
idirghabhála) a bhunú ar riachtanais an linbh aonair, bunaithe ar mheasúnú ildisciplíneach agus í á
chur i bhfeidhm ag foireann ildisciplíneach.

2.1.4.1

Cad atá ag Teastáil?

Aithnítear go soiléir trí thaighde go dtéann luathidirghabháil agus réamhscolaíocht ardchaighdeáin
chun leas gach linbh. Is dóigh linn go mba chóir Roinn amháin a ainmniú chun a bheith freagrach
as treoir a thabhairt d’fhorbairt polasaí agus as gréasán réamhscoile ardchaighdeáin cuimsitheach
a sholáthar. Ba chóir teacht a bheith ag leanaí óga ar thacaíochtaí cuí teiripe muna sroichtear
marcanna tábhachtacha forbartha. Níor chóir go mbeadh orthu fanacht go ndéantar fáthmheas go
foirmiúil ar mhíchumas áirithe sula bhfaightear na tacaíochtaí úd.
Mhol NCSE i 2013 go mba chóir oideachas a chur ar leanaí óga i dteannta a chéile i suíomh
cuimsithe, chomh fada agus is féidir agus go ndéanfaí é sin trín Scéim Cúram agus Oideachas
Luathóige (ECCE). Is dóigh linn go mba chóir leanaí réamhscoile ar a bhfuil ASD a chur in aon
réamhscoil le leanaí eile nach bhfuil ASD orthu mar ar an gcuma san ligtear don bhfoghlaim óna
chéile agus don bplé lena ndiongbhála féin.
Neartaíonn an taighde an tuairim úd chomh maith le tuairimí na dtuismitheoirí, lucht proifisiúnta
sláinte is oideachais agus formhór na soláthraithe luathoideachais. Táimid fós cáiréiseach faoi
chuntair thromchúiseacha luaite ag lucht proifisiúnta sláinte inár bpolasaí 2013, luadh an tionchar
forbartha a bheadh ar shocrú leanaí óga ar a bhfuil ASD (idir trí agus cúig bliana d’aois) i suímh
shóisialta ar leith agus go mba chóir é sin a chur ar athló chomh fada agus ab fhéidir.
Gné lárnach i dtreo soláthar ardchaighdeáin do leanaí ar a bhfuil ASD is ea oideachasóir an-oilte, is é
sin le rá, duine a bheidh ar an eolas faoin oideachas do leanaí óga ar a bhfuil ASD agus taithí leis ar an
gcleachtadh. Féadfar díobháil a dhéanamh do thorthaí leanaí sa bhfadtéarma gan idirghabhálacha
de réir fianaise is réamhscoileanna ar ardchaighdeán. Níor mhór polasaí cóir cuimsitheach don
mhaoiniú Stáit is é sin ag brath ar pholasaí cláraithe.
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2.1.4.2

Leanaí Óga

Bíonn cosúlachtaí ag leanaí óga ar a bhfuil ASD le leanaí eile ar comhaois leo agus bíonn gá le
cumarsáid (i gcaint agus eile) chun cairdeas agus dúil sa bhfoghlaim a chothú. Bheadh eolas,
comhairle agus oiliúint ó thuismitheoirí agus/nó feighlithe, san áireamh bheadh cláir aonair agus
tacaíochtaí teiripe) chun cabhrú leo sna scileanna teanga, cumarsáide, sóisialta agus iompair ionas
gur féidir páirt a ghlacadh sa luathoideachas agus torthaí a bhaint amach.
Mar shampla, tuigimid go mbíonn idirghabháil ann atá oiriúnach do leanaí áirithe ar a bhfuil
ASD – ach nach mbaineann siad go léir leas astu. Sin iad luathidirghabhálacha déine iompair,
idirghabhálacha eile ag tuismitheoirí nó bunaithe ar shúgradh (féach an liosta in Aguisín 5). Ní mór
don idirghabháil díriú ar riachtanais an linbh is iadsan bunaithe ar mheasúnú, caithfear iad a chur
i bhfeidhm go cúramach agus monatóireacht a dhéanamh mar is deacair a rá roimh ré cé chomh
héifeachtach is a bheidh aon idirghabháil. Ba chóir gurb iad foirne an ghréasán míchumais leanaí a
thabharfadh eolas agus treoir.
Ceapann NCSE go bhfuil ríthábhacht ag baint le speisialtóir i luathfhorbairt leanaí a bheith ar fáil
do theaghlaigh leanaí faoi mhíchumas chun:

•

Eolas cruinn oibiachtúil a thabhairt do thuismitheoirí leanaí faoi mhíchumas, ASD san
áireamh.

•

Oiliúint a chur ar thuismitheoirí um idirghabhálacha maithe do na scileanna cumarsáide,
sóisialta agus iompair23.

•

Comhairle a chur ar thuismitheoirí faoi mhaolú timpeallachta a bheadh riachtanach chun
plé le forualach nó ualú easamhach céadfaíoch.

•
•
•

Comhairle a chur ar thuismitheoirí faoi straitéisí pictiúrtha nó straitéisí cumarsáide eile.
Tacú le trasnú an linbh go réamhscoil is ina dhiaidh sin go bunscoil.
Tacú leis an réamhscoil um fhorbairt agus cúram leanaí ar a bhfuil ASD ag a mbíonn
riachtanais chasta.

Is eol dúinn gur sheol an tAire Leanaí le déanaí Tús níos Fearr, an Tionscnamh Náisiúnta um Fhorbairt
Cháilíocht na Luathbhlianta. Fáiltítear roimh an tionscadal a dhíríonn ar chaighdeáin chúraim agus
oideachais don luathóige. San áireamh beidh seirbhís nua speisialtachta a d’earcaigh is a chuir
oiliúint ar 30 céimí go díreach do na seirbhísí luathbhlianta, é sin go léir i dtreo oideachas is cúram
ardchaighdeáin luathóige a sholáthar do leanaí agus teaghlaigh. Cé go bhfuil ról úd an EYS cosúil ar
shlite lena bhfuil molta anseo thuas againn, is dóigh le NCSE go bhféadfaí an ról úd a leathnú arís.

23
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Mar shampla, d’fhorbair an Cumann Náisiúnta Uathachais, RA, clár EarlyBird do thuismitheoirí a fhaigheann fáthmheas aicíd
speictream uathachais (ASD) do leanbh in aois réamhscoile. Tá cabhair chun cumarsáid shóisialta agus iompar cuí a chothú sa
timpeallacht nádúrtha. Cothaítear go luath iontu deachleachtas maidir le hiompar a smachtú agus seachnaítear iompar míoiriúnach ar ball. Sampla eile de chlár do thuismitheoirí bunaithe ar fhianaise is ea an Clár The Incredible Years.
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De réir an mholadh seo againne, d’oibreodh an speisialtóir go dlúth leis an bhfoireann FSS sa
ghréasán míchumas leanaí chun comhairle a chur ar is chun tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí
is teaghlaigh leanaí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, cuid acu ar a bhfuil ASD san
áireamh, ón uair go ndéantar measúnú is go n-aithnítear an gá, trín réamhscoil go dtí go dtéann
an leanbh ar an mbunscoil. Chuige sin aithnímid go gcaithfidh na hearnála sláinte agus oideachais
teacht ar shainmhíniú ar riachtanais oideachasúla speisialta. Cé go bhfanfadh an saineolas
teiripeach proifisiúnta ag FSS (síceolaíocht, teiripe ceirde, teiripe urlabhra agus teanga) d’oibreodh
an speisialtóir um fhorbairt luathóige le tuismitheoirí sa bhaile agus sa réamhscoil i dtreo na cláir
mholta d’fhoirne gréasáin a chur i bhfeidhm.
Creidimid go hidéalach go mbeadh na speisialtóirí i luath-fhorbairt leanaí mar chuid den bhfoireann
FSS mar dá mbunófaí struchtúr ar leith ní bheadh aon chur chuige aontaithe ann do thacaíocht
leanaí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta. Muna mbíonn siad ar an bhfoireann, ba chóir
naisc chinnte a bhunú go foirmiúil, é sin nó go ndáilfí freagracht as an eolas agus tacaíocht úd ar
bhall cuí den bhfoireann gréasán leanaí.
Mhínigh FSS go bhfuiltear ag tabhairt tús áite d’fhoirne iomlán a chur sna foirne gréasán míchumas
leanaí trí phoist aontaithe cliniciúla agus teiripeacha (faoi láthair ní chuimsítear speisialtóir ar leith
i luath-fhorbairt leanaí), faoi dheireadh na bliana 2016.
Beidh ról tábhachtach ag na foirne gréasán míchumas leanaí, speisialtóirí i luath-fhorbairt leanaí san
áireamh, maidir le cumas a fhorbairt sna suímh réamhscoile chun freagairt mar is cuí do riachtanais
leanaí ag a bhfuil ASD. Déanfar amhlaidh trí chúnamh um phlean don leanbh is trí chomhairle
agus oiliúint don chur i bhfeidhm go ciallmhar leanúnach. Beidh gá le foireann sláinte a choimeád
chomh maith le clúdach do shaoire mháithreachais nó neamláithreachtaí eile foirne.
Creideann NCSE go mbeadh post do speisialtóir i luath-fhorbairt leanaí, a d’oibreodh go dlúth le
foireann FSS, go han-mhaith ag cur le cumas chun tacú le tuismitheoirí is comhairle a chur orthu.
Aithnímid go gcaithfeadh na Ranna cuí teacht ar réiteach faoi mhaoiniú agus láthair an phoist.
Ba chóir oiliúint a bheith ar speisialtóirí i luathfhorbairt leanaí (ar a laghad leibhéal 8 NQF) i
bhforbairt leanaí, luathoideachas, riachtanais speisialta maraon le hoiliúint sa chur chuige áirithe don
ASD a dhíríonn ar riachtanais iompair, cumarsáide agus sóisialta. B’fhéidir go mba chóir d’fhoireann
na seirbhíse a bheith ina múinteoirí cáilithe go cuí mar chuid de sheirbhís nua múinteoirí cuairte go
lánaimseartha ar feadh na bliana. Ach na poist úd a bheith ann, níor mhór an maoiniú cuí ó réimse
luathidirghabhála an scéim ROS um theagasc baile a aistriú go dtí na foirne gréasán míchumas
leanaí FSS a dháilfeadh an tacaíocht bhaile do leanaí ag a bhfuil riachtanais chasta oideachasúla
speisialta nuair is gá. Go dtí go mbeirtear isteach poist mar speisialtóirí i luathfhorbairt leanaí,
b’fhéidir go smaoineodh an ROS ar an ISS a leathnú chun múinteoirí cuairte a chuimsiú do leanaí
ag a bhfuil riachtanais chasta oideachasúla speisialta mar réiteach sealadach.

Ag Tacú sna Scoileanna le Scoláirí ar a bhfuil Aicíd Speictream Uathachais – Comhairle Polasaí NCSE 2015

33

Leanaí Réamhscoile agus Scoláirí in Aois Scoile ar a bhfuil ASD

Tharlódh sé go dteastódh dianidirghabháil speisialtachta ó leanaí an-óga ar a bhfuil ASD, mar
shampla, iad dírithe ar fhorbairt teanga nó iompair nó ar scileanna sóisialta is mothúcháin. Deir FSS
go n-aithníonn na foirne gréasán míchumas leanaí a leithéid is go soláthraítear na hidirghabhálacha
teiripeacha. Níor mhór tuismitheoirí a chur níos mó ar an eolas faoin tseirbhís úd a bheith ann. Tá
sé ríthábhachtach leis don FSS a chinntiú, pé áit a mbíonn gá le dianidirghabháil speisialtachta, go
mbíonn sí ar fáil go leanúnach ag an leibhéal cuí. D’fhéadfaí grúpaí leanaí a chur le chéile chun leas
a bhaint as an tseirbhís.

2.1.4.3

Réamhscoileanna

Creidimid go mba chóir socruithe a dhéanamh i réamhscoileanna lárshrutha chun leanaí ag a bhfuil
riachtanais oideachasúla speisialta, ASD san áireamh, a chuimsiú ar bhonn ciallmhar. Ba chóir fáiltiú
roimh gach leanbh ar a bhfuil ASD sa scoil áitiúil agus iad in ann freastal uirthi, cé go mbeadh suímh
speisialta ó chuid acu. Ba chóir é sin a bheith mar choinníoll sa scéim ECCE. Níor mhór foireann a
bheith rompu a bhfuil taithí agus cáilíochtaí acu chuig an gcúram, san áireamh bheadh oiliúint san
oideachas luathóige agus riachtanais oideachasúla speisialta a chuimsigh ASD. Ar a laghad, meastar
go mba chóir cáilíocht i gcúram leanaí/luathoideachas ag leibhéal 8 NQF a bheith ag an gceannaire
agus ag leibhéal 6 ag na cúntóirí réamhscoile. Ag brath ar an líon leanaí cláraithe, ní bheidh ach
ceannaire réamhscoile ag suímh áirithe réamhscoile.
Ba cheart do na foirne gréasán leanaí leanúint den eolas speisialtachta is idirghabhála oideachais
bunaithe ar riachtanais an scoláire aonair a sholáthar do thuismitheoirí is d’fhoirne réamhscoile.
Beidh leibhéil difriúla idirghabhála speisialtachta agus tacaíochtaí aonair de dhíth ar scoláirí áirithe
ar a bhfuil ASD (nó ag a bhfuil riachtanais eile oideachasúla speisialta) seachas a chéile. Níor
mhór d’fhoirne gréasán leanaí iadsan a aithint don tacaíocht úd sa bhreis ar a mbíonn ar fáil ón
gceannaire nó cúntóir réamhscoile. Ba cheart oibrithe cuairte oilte tacaíochta a fhostú chun cabhair
a thabhairt maidir le cláir do leanaí ag a mbíonn deacrachtaí chasta, d’fhéadfaí oibriú le grúpaí nó
le leanaí aonair nuair is gá. Meastar go mba chóir cáilíocht i gcúram leanaí agus luathoideachas
ag leibhéal 6 nó 7 NQF a bheith ag na hoibrithe úd agus an cháilíocht bainteach le míchumas. Is
ar na Ranna Sláinte, Oideachais agus Leanaí a bheadh sé teacht ar réiteach faoin bhfreagracht as
maoiniú, ceadú agus dáileadh na dtacaíochtaí a chuirfeadh san áireamh leibhéal agus castacht
riachtanas na leanaí.
I bhFigiúr 1 anseo thíos tá achoimre ar na príomhthacaíochtaí a mheasann NCSE ar chóir a bheith
ann agus iad maoinithe ag suímh ECCE do leanaí óga ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta
de réir gá.
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Figiúr 1: Tacaíochtaí a mbíonn Gá ag Leanaí Óga áirithe ASD leo i Suíomh
Réamhscoile

Tacaíocht don leanbh
laistigh den réamhscoil
Ceannaire Réamhscoile
(NFQ L.8)
Cúntóir Réamhscoile
(NFQ L.6)

Tacaíocht don leanbh
lasmuigh de réamhscoil
Foirne FSS Míchumas Leanaí
(síceolaíocht, urlabhara agus teanga,
teiripe ceirde) agus Speisialtóirí
i Luathfhorbairt leanaí
(NFQ L. 8)

AN LEANBH AGUS
AN TEAGHLACH
Oibrí Cuairte Tacaíochta
(NFQ 6/7)

Is é is dóichí ná go mbeidh líon beag leanaí i gcónaí ann a mbeidh gá acu le soláthar speisialtachta
dá gcuid riachtanas. Is leanaí iad ag a mbeidh riachtanais an-chasta sláinte/leighis agus maoirsiú is
tacaíocht aonair uathu gan stad. Ba chóir líon beag réamhscoileanna speisialta ar leith a choimeád
is iad nasctha le scoileanna speisialta do leanaí ag a mbíonn riachtanais chasta oideachasúla
speisialta, dhéanfaí freastal ar a gcuid riachtanas mar a dhéantar faoi láthair do leanaí scoile i
ranganna agus scoileanna speisialta.
Ar deireadh, beidh gá le córas chun eolas a aistriú idir ionaid ECCE agus na SENO de chuid NCSE
chun socruithe scoile tar éis réamhscoile a phleanáil.
Tuigeann NCSE an córas réamhscoileanna agus ranganna luathidirghabhála atá faoi láthair ann
is go bhfuil ag éirí go maith leo sa chás go mbíonn múinteoirí oilte acu agus mar sin de. Táimid
cinnte, áfach, go leanfaidh córas níos fearr um chúram agus oideachas luathóige ár moladh féin má
chuirtear i bhfeidhm é mar:
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•
•
•

Tabharfar tacaíocht chuí do leanaí óga agus leanaí réamhscoile ar a bhfuil ASD.

•

Ní bheidh an brú uafásach mór céanna ar thuismitheoirí chun fáthmheas a fháil don leanbh
mar beidh teacht ar na tacaíochtaí riachtanacha ina héagmais.

•

Beidh aon chóras amháin náisiúnta réamhscolaíochta ann, is é sin maoinithe mar ba chóir.

Beidh tacaíocht ag suímh réamhscoile do chách seachas do na leanaí is leochailí.
Beidh cáilíochtaí níos fearr ag foireann réamhscoile chomh maith le tacaíochtaí bhreise,
comhairle speisialtachta agus oiliúint um fhreagairt do riachtanais leanaí ar a bhfuil ASD.

Aithnímid go bhfuil an córas réamhscolaíochta an-óg fós agus á fhorbairt agus go mbeidh gá
le tréimhse ama agus infheistíocht chun trasnú go dtí aon chóras amháin ardchaighdeáin don
luathoideachais do leanaí ar a bhfuil ASD. Tuigimid gur léirigh lucht proifisiúnta agus soláthraithe
luathoideachais imní i ndáiríre faoi leanaí óga ASD a chur i suímh speisialta gan aon riachtanais
an-chasta speisialta oideachasúla nó leighis acu. Níor chóir an t-athrú a mhoilliú, go háirithe nuair
ab fhéidir le leanbh ASD leas a bhaint as a bheith i dteannta lucht a dhiongbhála agus ag foghlaim
leo. Ba chóir bearta éigin a chur i bhfeidhm go sealadach i dtreo an tsoláthair ardchaighdeáin atá
i gceist againn.
Is dóigh linn go mba chóir an t-aon chóras amháin náisiúnta réamhscolaíochta a sholáthar ar bhonn
céimneach thar tréimhse cúig bliana. Bheadh dóthain ama ar an gcuma san chun na socruithe cuí
(mar a míníodh cheana) a chur ag obair agus chun ligint do na leanaí atá i suímh faoi láthair a gcuid
luathoideachais a chríochnú.
Chun cuimsiú na leanaí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta a éascú, ceapann NCSE go
mba chóir na hacmhainní a bhaineann anois le suímh speisialta a aistriú go dtí an scéim ECCE.
Níor mhór an caiteachas ROS ar ranganna luathidirghabhála do leanaí ASD agus ar an soláthar
réamhscoile FSS a chur leis an maoiniú atá faoi láthair ann don scéim ECCE, sin caiteachas ar
an iomlán thart ar €175 milliún in aghaidh bliana. Éascóidh an t-aistriú maoinithe tacaíochtaí a
bhunú do leanaí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta i suímh luathóige.
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Chun go mbeidh leanaí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, leanaí ar a bhfuil ASD san
áireamh, in aon chóras amháin réamhscolaíochta, molann NCSE:

Moladh 2: Réamhscoileanna
Ba chóir don Rialtas an córas a shoiléiriú trí thacaíocht chuí a thabhairt d’aon chonair
amháin réamhscolaíochta, roimh ré agus lena linn, ionas go dtuigfidh tuismitheoirí an
tacaíocht atá ann do leanaí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, ASD san
áireamh, agus go dtuigfear cad as a dtagann an tacaíocht agus cá mbíonn sí á soláthar.
Chuige sin:
2.1 Ba chóir don Rialtas Roinn a ainmniú mar cheannaire a bheidh freagrach as an gcóras
réamhscolaíochta do chách a sholáthar, iad siúd ar a bhfuil ASD san áireamh, agus na
socruithe rialaithe a chuirfear i bhfeidhm a aithint go soiléir agus a bhunú24.
2.2 Caithfear measúnú ildisciplíneach i bpáirt a sholáthar in am tráth is i dtreo pleanáil aonair
agus luathidirghabhála. Caithfear foireann a sholáthar a bheidh oilte in idirghabhálacha
atá oiriúnach do ASD, ní mór seirbhísí is tacaíochtaí teiripeacha/cliniciúla a sholáthar
de réir gá agus iad a mhaolú de réir riachtanas measta an linbh. Ní mór teacht a bheith
ag tuismitheoirí agus foireann réamhscoile ar shaineolas, oiliúint agus treoir maidir le
hidirghabhálacha cuí atá bunaithe ar riachtanais aonair an linbh.
2.3 Caithfear ardchaighdeáin agus cáilíochtaí i suímh réamhscoile a chinntiú agus
nuair is ann dóibh, ceadófar do leanaí ag a bhfuil riachtanais chasta oideachasúla
speisialta (mórán leanaí ASD san áireamh) nuair is cuí, dhá bhliain a chaitheamh sa
suíomh céanna chun go bhféadfar deis cothrom a thabhairt dóibh a bheith chomh
neamhspleách agus is féidir nuair a rachfar ar an mbunscoil don chéad uair.

2.2 Scoláirí in aois Scoile
2.2.1 Soláthar atá anois ann
Faoi pholasaí an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS), ba chóir do gach scoláire, iad siúd ag a
mbíonn riachtanais oideachasúla speisialta san áireamh, a bheith i scoil lárshrutha ach amháin
muna mbíonn sé sin chun a leas féin nó chun leas iad siúd a bhíonn á múineadh ina dteannta. Bíonn
riachtanais chasta oideachasúla speisialta ag scoláirí áirithe is bíonn gá le socruithe speisialta.
Dóibh siúd, de réir polasaí na Roinne tá réimse soláthair ann idir oideachas lárshrutha ach le breis
tacaíochtaí, rang speisialta mar a mbíonn rogha dul isteach sa lárshruth nó socrú i scoil speisialta.
Díríonn polasaí ROS ar a chinntiú go mbeidh gach scoláire, iad siúd ar a bhfuil aicíd speictream
uathachais san áireamh, in ann teacht ar oideachas oiriúnach dá gcuid riachtanas agus cumas, i
suíomh scoile más féidir é. Tugann ROS acmhainní suntasacha do na scoileanna chun tacú leis na
scoláirí úd, mar shampla le linn 2014-15:

24

Tugann an NCSE dá aire gur fhreagair an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, James Reilly, ceist sa Dáil (26 Bealtaine 2015, PQ
20572/15), ag rá go raibh an Roinn ag lorg réiteach lena linn sin idir trí earnáil (leanaí, oideachas, sláinte) faoin samhail ab fhearr,
ab infheidhmithe do thacaíochtaí do leanaí réamhscoile ag a mbíonn riachtanais speisialta. Leanfar de chomhoibriú dlúth idir na
hearnála chun an tsamhail a shainmhíniú is a fhorbairt agus molfar samhail amháin aontaithe idir-ranna do na n-acmhainní a
bheidh riachtanach len í a chur i bhfeidhm. Thiomnaigh An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige an próiseas a threorú agus seoladh
an moladh idir-ranna Meán Fómhair 2015.
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•

Breis is 11,000 múinteoirí tacaíochta teagaisc agus acmhainne25 i mbunscoileanna agus
iarbhunscoileanna lárshrutha.

•
•

Beagnach 11,000 SNA chun cabhrú le scoileanna maidir le tacaíochtaí cúraim.

•
•
•
•
•
•
•

Teicneolaíocht chabhrach

Múinteoir amháin agus ar a laghad dhá SNA in aghaidh gach rang speisialta bunscoile mar
a bhfuil seisear scoláire ASD (dáiltear 1.5 múinteoir agus ar a laghad dhá SNA ar gach rang
speisialta iarbhunscoile).

Forbairt Phroifisiúnta do mhúinteoirí.
Scéim iompair speisialta.
Troscán agus fearas speisialta nuair is gá.
Deontas méadaithe ceannsraithe.
Foirgnimh scoile curtha in oiriúint.
Scéim um shíneadh leis an scoilbhliain.

Sa mhír seo a leanas pléitear le soláthar teagaisc i scoileanna lárshrutha agus speisialta. Mar seo a
leanas anailís ar na 13,873 scoláire ar a raibh ASD sa chóras scolaíochta Mí na Nollag 2014:

Tábla 3: Comhroinn Scoláirí ar fud na suíomh éagsúla
Suíomh

Líon scoláirí

Luath-idirghabhálacha (EI): scoileanna lárshrutha

522

Ranganna EI: scoileanna speisialta

177

Ranganna speisialta ASD: bunscoileanna
Ranganna speisialta ASD: iarbhunscoileanna

1,974
733

Bunscoileanna lárshrutha – tacaíocht teagasc acmhainne (RT)

5,784

Iarbhunscoileanna lárshrutha – tacaíocht RT

2,941

Scoileanna speisialta ASD

518

Scoileanna speisialta eile

1,224

Iomlán

13,873

Foinse: NCSE, Nollaig 2014

25
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Bhí 6,225 post breise teagaisc ar fáil do 2014-15 i gcomparáid le 5,745 do 2013-14 agus 5,265 post do scoilbhliain 2012-13. Cé
go bhfuil breis post ar fáil sa chóras le cúpla bliain, ar iomlán tá méadú ar an éileamh orthu. Dá bhrí sin chinn an ROS i 2012-13
ar an mbonn faoi uaireanta teagaisc acmhainne sna scoileanna a athrú (go 85 faoin gcéad) lena chinntiú go mbeadh an NCSE in
ann freagairt do na hiarratais. Do scoláirí ar a bhfuil ASD, dá réir sin ceadaítear 4.25 in aghaidh scoláire (85 faoin gcéad de chúig
uaire).
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Ar na scoláirí úd:

•
•
•
•
•
•
•
•

Múineadh 63 faoin gcéad i ranganna lárshrutha
Múineadh 23 faoin gcéad i ranganna speisialta bunscoile agus iarbhunscoile lárshrutha
Múineadh 14 faoin gcéad i 118 scoileanna speisialta
Bhí ASD ar 23 faoin gcéad de scoláirí ag a raibh uaireanta teagasc acmhainne
Dáileadh 25 faoin gcéad den iomlán post teagasc acmhainne ar ASD
Ceadaíodh 73 faoin gcéad den iomlán ranganna speisialta do ASD
Bhí ASD ar thart ar 40 faoin gcéad den iomlán scoláirí ag a raibh tacaíocht SNA
Bhí teacht ag 69 faoin gcéad den iomlán scoláirí ASD ar thacaíocht SNA.

I dTábla 4 tá rangú breise ar an figiúirí seo idir bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna:

Tábla 4: Léas ar Thacaíocht Scoile do Scoláirí ASD
Iomlán

Bunscoil

Iarbhunscoil

8,725 scoláire

5,784 (66%)

2,941 (34%)

Poist teagaisc
acmhainne do ASD

1,551 post

983 (63%)

568 (37%)

Ranganna speisialta ASD
i scoileanna lárshrutha

627 rang*

475 (76%) (95 rang
luathidirghabhála
san áireamh)

152 (24%)

Scoileanna speisialta26

118 scoil**

N/A

N/A

Scoláirí ASD i ranganna
lárshrutha

* 3,229 scoláire i ranganna speisialta i scoileanna lárshrutha, san áireamh tá 522 leanbh i ranganna EI
** 1,919 scoláire i scoileanna speisialta, san áireamh tá 177 leanbh i 32 ranganna EI. (NCSE, Nollaig 2014)
Foinse: NCSE, Nollaig 2014

2.2.1.1

Tacaíocht SNA

Tá teacht ag thart ar 9,637 scoláire ar a bhfuil ASD (thart ar 40 faoin gcéad den iomlán scoláirí ag
a bhfuil tacaíocht SNA) ar thacaíocht SNA – tá léas ar an dtacaíocht i dTábla 5:

Tábla 5: Léas ar Thacaíocht Scoile SNA do Scoláirí ASD
Ranganna

Líon Scoláirí ag a bhfuil SNA

Ranganna lárshrutha

4,489

Ranganna speisialta i scoileanna lárshrutha (ranganna EI san áireamh)

3,229

Scoileanna speisialta (ranganna EI san áireamh)

1,919

Líon iomlán scoláirí

9,637

Foinse: NCSE Nollaig 2014

26

Ar na 118 scoil speisialta úd glacann 20 le scoláirí ar a bfuil ASD agus riachtanais chasta. Tá cinn eile a ghlacann le scoláirí
ASD má tá míchumas eile acu, mar shampla Bodhaire/Moill Éisteachta agus ASD nó míchumas éadrom foghlama agus ASD in
éineacht.
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2.2.2 A
 thbhreithniú ar an gCóras atá anois ann: Achoimre ar thuairimí a
léiríodh le linn Comhairliúcháin
Sa bhosca seo tá tuairimí ó rannpháirtithe grúpaí a bhailigh le chéile don chomhairliúchán mar
chuid den bhforbairt ar chomhairle polasaí. Ní gá go n-aontaíonn NCSE leis na pointí seo agus
mínítear a ndearcadh siúd sa mhír phléite anso thíos.

Buanna an Chórais
Bhíothas ar aon intinn i measc grúpaí comhairliúcháin gur fheabhsaíodh cúrsaí go mór do
scoláirí ASD le blianta beaga anuas, go háirithe dóibh siúd atá i ranganna lárshrutha sna
bunscoileanna mar a mbíonn oiliúint ar mhúinteoirí in ASD agus i scoileanna a ghlacann le
cur chuige aontaithe don scoil iomlán. Is léir go bhfuil ag éirí go maith leis na scoláirí ASD go
ginearálta agus go mbíonn teacht acu ar na tacaíochtaí a bhíonn uathu idir lárshrutha agus
suímh speisialta.
Dúradh go raibh soláthar ardchaighdeáin go háirithe i scoileanna mar a raibh treoir á thabhairt
ag príomh-oide a thuig cúrsaí ASD agus an tábhacht a bhaineann le solúbthacht a ligeann don
scoláire bogadh thart idir suíomh speisialta agus lárshrutha.
Buntáiste is ea an réimse socruithe toisc go mbíonn an-éagsúlacht maidir le riachtanais.
Méadaíodh le blianta beaga anuas ar an líon ranganna speisialta atá ar fáil, rud a ligeann do
mhórán scoláirí ar a bhfuil ASD freastal ar scoil áitiúil ina bpobal féin agus a bheith i rang
lárshrutha nuair is féidir.
Ar an mórgóir anois bíonn fáilte roimh scoláirí ar a bhfuil ASD agus níos mó eolais ag múinteoirí
maidir lena gcuimsiú lena ndiongbhála féin. Toisc breis oiliúna a bheith ar fáil bíonn an tuiscint
sin acu agus scileanna maithe freisin chun plé le ASD.
D’fhéadfaí socruithe dúbailte a chur ar bhonn foirmiúil do líon beag scoláirí ar a bhfuil ASD a
bhainfeadh leas as a bheith i suíomh lárshrutha agus i suíomh speisialta.
Éiríonn go breá le scoláirí i ranganna beaga.
Luaigh mórán príomhoidí gur bheart dearfach a bhí i mbunú ranganna speisialta ASD sna
scoileanna27 Labhair siad faoin leas agus saibhreas a tharla agus fiú dúirt cuid acu gurbh é sin
an rud ab fhearr dar tharla riamh sa scoil.
Tá na foirgnimh nua/athchóirithe do ranganna speisialta ar ardchaighdeán.

27

40

D’iarr na grúpaí comhairliúcháin gan an téarma ‘aonad’ a thabhairt ar shuíomh rang speisialta – ba chóir rang speisialta a
thabhairt air.

Ag Tacú sna Scoileanna le Scoláirí ar a bhfuil Aicíd Speictream Uathachais – Comhairle Polasaí NCSE 2015

Leanaí Réamhscoile agus Scoláirí in Aois Scoile ar a bhfuil ASD

Ceisteanna tarraingthe anuas ag grúpaí comhairliúcháin
Bhí an-imní faoi mhúinteoirí gan an leibhéal cuí oiliúna agus eolas a bheith ag obair le scoláirí
ar a bhfuil ASD mar níor mhór an-chuid eolais agus taithí a bheith acu chucu. Is minic gur
ar mhúinteoirí gan taithí a dháiltear ranganna speisialta agus uaireanta teagaisc acmhainne.
Bíonn nós in iarbhunscoileanna áirithe na huaireanta teagaisc acmhainne a scaipeadh thart i
measc tráthchlár múinteoirí ábhar éagsúla chun iad siúd a ‘líonadh’. Níl de thoradh ar an nós
céanna ach taithí easpach ag an scoláire
Tá gá le breis ranganna speisialta agus áiteanna i scoileanna speisialta do scoláirí ar a bhfuil
ASD, go mórmhór i scoileanna iarbhunoideachais mar nach mbíonn gach éinne a bhí i rang
bunscoile lárshrutha in ann déileáil lena leithéid de rang níos déanaí. I ndáiríre is léir go bhfuil
mearbhall sa chóras faoi scoláirí a chur i ranganna speisialta i scoileanna lárshrutha. Bíonn
príomh-oidí ann a bhraitheann nár chóir ach scoláirí a bhíonn in ann don churaclam céanna
agus ábalta a n-iompar féin a smachtú a ligean isteach i rang lárshrutha toisc gur ar an gcuma
san amháin a gcuimseofaí iad i ngníomhaíochtaí scoile.
Bíonn sé dian uaireanta ar SENO socrú i rang speisialta a fháil do scoláirí ar a bhfuil ASD agus
míchumas intleachtúil mar bíonn siad lán díobh siúd ag a bhfuil cumas intleachtúil os cionn an
mheáin, cé nach é sin i gcónaí an socrú is fearr dóibh fhéin.
Theastaigh tacaíocht leanúnach ó phríomhoidí agus boird bhainistíochta maidir le rang
speisialta ASD a bhunú. Bheadh eolas cuí uathu ar conas scoláirí a roghnú don rang, eagrú an
ranga, an curaclam is fearr dóibh, cad a tharlaíonn muna n-éiríonn le socrú, seirbhísí ar fáil,
deontais agus mar sin de. Mheas príomhoidí áirithe nárbh fhéidir in aon chor choimeád suas
leis an ualach oibre a bhíonn i gceist. D’aontaigh cuid eile acu go raibh an-chuid oibre ann ach
gurbh é an tionscadal ab fhearr dá ndearna siad riamh.
Léiríodh imní faoi scoláirí a chaitheann an lá nó an tseachtain ar fad i rang speisialta. Measadh
go mba chóir athbhreithniú a dhéanamh go rialta ar na socruithe. Dúirt grúpa amháin go mba
chóir díriú ar an rang speisialta ann féin, mar chuid den gcóras leanúnach, seachas mar an rogha
deiridh nuair a theipeann ar gach socrú eile oideachais.
Luadh freisin go raibh tionchar ag an easpa post freagrachta ar chumas na scoile riachtanais
oideachasúla speisialta a eagrú do na scoláirí.
Tá gá le breis tacaíochtaí sláinte do scoláirí ASD idir lárshrutha agus speisialta mar tá teorainn
leis an soláthar ar fud an Stáit agus níl sé ar fáil ar bhonn leanúnach. Ar an dul céanna tá gá le
tacaíocht bhreise NEPS do ranganna speisialta ASD mar níl an leibhéal sásúil.
Bhí comhairle agus treoir fós de dhíth ar phríomhoidí is múinteoirí ó lucht proifisiúnta sláinte
agus oideachais faoi smachtú i gcás rachtanna iompair gan choinne a d’fhéadfadh a bheith
dainséarach don bhfoireann is do scoláirí eile araon, rud a bhíonn i gceist ag scoláirí áirithe
go rialta. Ba chóir smaoineamh arís ar acmhainní mar ranganna agus scoileanna speisialta
dóibh siúd mar bheadh breis foireann teagaisc ag teastáil i ranganna áirithe mar a dtarlaíonn a
leithéid d’iompar dúshlánach.
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Bhraith príomhoidí áirithe go raibh gá le socrú nua a roghnú nuair a bheadh gach ar féidir a
dhéanamh déanta ag an scoil chun iompar a smachtú ach go mbeadh sé soiléir nach raibh ag
éirí leis an socrú céanna don scoláire ná/nó do scoláirí eile. Ina leithéid de chás, braitheann
príomhoidí uaireanta nach bhfuil aon tacaíocht anois ón gcóras a spreag iad (nó b’fhéidir a
chuir iachall orthu) chun glacadh leis an scoláire an chéad uair.
Bhí tuismitheoirí ar aon intinn gan dabht ar bith go mba chóir socruithe ciallmhara agus
roghanna a bheith ar fáil dá gcuid leanaí ar bhfuil ASD.

2.2.3 Cad adeir an Taighde linn?
Sa mheasúnú ar sholáthar oideachais anseo thíos coimisiúnaithe ag NCSE aithnítear an-chuid
gnéithe dearfacha sa soláthar oideachais do scoláirí ar a bhfuil ASD i mbunscoileanna agus
iarbhunscoileanna na hÉireann ach fós féin féadfar é sin go léir a fheabhsú.
Deimhnítear comhairle na ngrúpaí comhairliúcháin:

42

•

Go ginearálta bíonn teacht ag scoláirí ar churaclam slán trí chéile a dhíríonn ar an leanbh
ar bhonn aonair. Tógann múinteoirí ceann de bhuanna, suim agus roghanna an scoláire.
Bíonn cur chuige cuí teagaisc in oiriúint do ASD; deachleachtais um bhailiú sonraí agus
monatóireacht ar dhul chun cinn is ar thorthaí; bíonn struchtúr na timpeallachta go maith
agus struchtúir chuí amhairc in úsáid. San iarbhunoideachas d’fhéadfaí forbairt a dhéanamh
ar mhodheolaíocht a bhaineann go díreach le ASD agus ar bhailiú sonraí i dtreo bonn a chur
faoin bhfoghlaim agus teagasc.

•

Ar an mórgóir léiríodh timpeallacht a bhí dearfach agus slán sábháilte chomh maith le
meas agus tacaíocht. Pléadh ar bhonn dearfach le hiompar dúshlánach i gcónaí. D’fhéadfaí
cur le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach foirne maidir le leas scoláirí, tuismitheoirí agus foirne.

•

I ngach aon suíomh ba léir deachleachtas um mheasúnú foghlama. Is fíor, áfach, go bhféadfaí
breis aird a thabhairt ar riachtanais oideachasúla speisialta na scoláirí i dteannta a chéile;
measúnú speisialta ASD; cur le rannpháirtíocht scoláirí is tuismitheoirí.

•

Bhí forbairt mhaith ar phleanáil aonair i mbunscoileanna agus scoileanna speisialta ach bhí
easpa uirthi i roinnt iarbhunscoileanna. Ar an mórgóir d’fhéafdfaí cur le rochtain ar lucht
seachtrach proifisiúnta agus ba chóir go mbeadh baint níos mó ag scoláirí is ag tuismitheoirí
leis an bpleanáil.

•

Is léir go dtuigtear go maith go gcaithfear tacú le gach aon saghas trasnaithe agus san
áireamh bíonn eolas a thabhairt roimh ré ar aon trasnú i rith an lae. D’fhéadfaí pleanáil
chuige sin a chuimsiú nuair a leagtar amach plean aonair don scoláire sula mbítear réidh
leis an iarbhunoideachais.
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De réir taighde idirnáisiúnta:

•

Ba chóir smaoineamh ar fhormhór na scoláirí ar a bhfuil ASD a chur isteach in oideachas
lárshrutha in éineacht lena ndiongbhála féin, má dhéantar an phleanáil mar is cóir is má
bhíonn na hacmhainní ann.

•

Ba chóir cinneadh faoi shocrú a bhunú ar riachtanais aonair agus ar ghnéithe eile mar thoil
tuismitheoirí, rochtain ar chóireáil bhunaithe ar fhianaise is ar fhoireann oilte i dteannta
gnéithe bainteach leis an scoláire mar spriocanna idirghabhála agus smachtú iompair.

•
•
•

Tá gá le solúbthacht bhreise sa trasnú idir socruithe difriúla speisialta, mar is cuí.
Tá gá le hathbhreithniú rialta ar chinntí socruithe.
Ba chóir teacht a bheith ag scoláirí ar a bhfuil ASD ar churaclam leathan éagsúil a bhaineann
lena riachtanais fhéin, é bunaithe ar thuiscint ar thréithe leanaí agus daoine óga ar a bhfuil
ASD agus curtha in oiriúint do scileanna beatha a mhúineadh nuair is gá.

Bhí córas leanúnach do scoláirí ar a bhfuil ASD i bhformhór na dtíortha a bhain leis an staidéar le
déanaí coimisiúnaithe ag NCSE. Bíonn an reachtaíocht i bhfabhar oideachais lárshrutha dóibh nuair
is féidir. Bunaítear socrú speisialta ar ghá oideachasúil seachas ar fháithmheas ASD. Ar na critéir de
ghnáth bíonn míchumas comhghalrach intleachtúil, tionchar ar oideachas scoláirí eile agus costas
ró-ard a bheith ar shocrú lárshrutha.
I dtíortha áirithe moladh go mbíonn sé deacair scoláirí ag a bhfuil míchumas trom nó casta a
choimeád i rang lárshrutha is go mbeidís níos fearr as uaireanta ach meascán de sholáthar thacaithe
sa lárshruth agus soláthar speisialta a bheith acu. Cuireadh béim ar an bhfíric go mbíonn sé deacair
scoláirí ar a bhfuil ASD a chuimsiú i ranganna lárshrutha is iad ag fás suas mar nach mbítear in ann
an t-éileamh a sheasamh idir acadúil agus dálaí idirphearsanra.
Níorbh fhéidir teacht ar aon fhianaise taighde a thacaigh le cóimheas cinnte foireann-scoláire do
scoláirí ar a bhfuil ASD (mar iad siúd a leagadh síos i gcóras oideachais na hÉireann) beag beann ar
riachtanais an scoláire is ar chastacht na haicíde. Bíonn athrú ar chleachtas aimsithe acmhainní ó
thír go chéile.

2.2.4 Plé
Is léir ó na tuairimí a tháinig ón gcomhairliúchán, agus ó thorthaí an mheasúnaithe fhoirmiúil a
rinneadh ar sholáthar ASD, gur fheabhsaíodh cúrsaí go mór do scoláirí ASD in Éirinn le blianta beaga
anuas.
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Ní mór aitheantas a thabhairt do thiomantas mórán príomhoidí agus múinteoirí a thug treoir
laistigh dá gcuid pobal féin is a d’oibrigh go dian – rud a bhí rídheacair go minic dóibh – is iad
páirteach i bhforbairt phroifisiúnta leanúnach ag cur le heolas, scileanna agus cumas maidir le
hoideachas do scoláirí ASD. Bhí ról suntasach leis ag SENO is iad ag brostú an dáileadh tacaíochtaí
do na scoláirí.
Tá sé ríthábhachtach freisin béim a chur ar iliomad tuismitheoirí agus eagraíochtaí tacaithe a
spreag an ROS chun cur le hinfheistíocht, le soláthar is le CPD do na múinteoirí. Ar deireadh ní mór
an leibhéal infheistíocht ag an ROS laistigh de thréimhse gearr ama a mholadh. I 1999 d’aithin an
Roinn an t-uathachas don chéad uair mar mhíchumas i gcatagóir ann féin. Ó shin i leith caitheadh
an t-uafás airgid ar mhúinteoirí breise, SNA agus ar thacaíochtaí eile chun scoláirí ar a bhfuil ASD a
chuimsiú i suímh lárshrutha agus speisialta agus dá bharr san anois:

•

Tá breis is 60 faoin gcéad de scoláirí ar a bhfuil ASD i ranganna lárshrutha agus tacaíocht
acu ó mhúinteoirí acmhainní

•
•

Tá 40 faoin gcéad de scoláirí ag a raibh tacaíocht ó 11,000 SNA mar scoláirí ASD

•

Tá 20 scoil speisialta anois aitheanta do scoláirí ar a bhfuil ASD amháin.

Tá 627 rang speisialta i scoileanna lárshrutha agus thart ar 2,000 scoláire ar a bhfuil ASD
ag freastal ar scoil speisialta

Tá creidiúint ag dul do chách lena mbaineann toisc gur léir go mbíonn scoláirí i suíomh oiriúnach is
ag dul chun cinn, aithnítear áfach go mbíonn cúinsí aonair as an gnáth leis ann. Tá breis eolais agus
tuiscint ar ASD anois ag múinteoirí agus leantar den bhforbairt. Is beag ceist a ardaítear faoi scoláirí
atá i ranganna lárshrutha agus tuigtear dá réir go bhfuil ag éirí leis an gcóras cuimsithe úd don
chuid is mó. Aithníonn NCSE, áfach, go mbíonn deacrachtaí i gcásanna áirithe i mbunscoileanna.
Tá mórán ag dul chun cinn go sásúil sna meánscoileanna. Tógtar ceann de na gnéithe dearfacha a
léiríodh maidir le measúnú ar an soláthar oideachais do scoláirí ar a bhfuil ASD i suímh lárshrutha
agus speisialta.
Toisc méadú a bheith ar shocruithe idir lárshrutha agus speisialta bíonn breis áiteanna ASD ar fáil
agus breis roghanna ag tuismitheoirí. Maoiníonn an ROS an Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach tríd
an tSeirbhís Tacaíochta d’Oideachas Speisialta (SESS) agus na coláistí/ollscoileanna, luadh é sin go
minic mar thacaíocht suntasach um fheabhas a chur ar eolas, scileanna agus cleachtas.
Tuigimid gur féidir feabhas a chur ar ghnéithe áirithe den soláthar agus iad a athbhreithniú.
Creidimid go mbaineann ár gcomhairle thiar sa bhliain 2013 faoin gcóras do scoláirí ag a mbíonn
riachtanais oideachasúla speisialta fós le cách ar a bhfuil ASD. Is dóigh linn go bhfuil gá le breis
forbairt phroifisiúnta is í sin curtha in oiriúint do na suímh éagsúla bunscoile, iarbhunscoile agus
speisialta. Toisc gur réimse ríthábhachtach é seo, pléifear ar leith le heolas, scileanna, tuiscint agus
cumas i Mír 2.3 den pháipéar seo.
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Mínítear anseo na réimsí mar a bhfuil gá le hathbhreithniú is le forbairt ar son scoláirí ar a bhfuil
ASD.
1. Forbairt ar Eolas, Scileanna, Tuiscint agus Cumas Múinteoirí
Féach led thoil Mír 2.3.
2. Pleanáil Córas Leanúnach do Scoláirí ASD
Anois agus leitheadúlacht 1.55 faoin gcéad ann, ní catagóir oideachais speisialta ar
mhinicíocht íseal níos mó í ASD. Má tá 600 buachaill ar an rolla scoile tá gach seans go
mbeidh ASD ar thart ar seachtar acu. I gcás an líon céanna cailíní b’fhéidir nach mbeadh
ina measc ach beirt. Tá polasaí oscailte cuimsitheach ag mórán scoileanna ach is eol dúinn,
ón dtaithí agus trí chomhairliúchán, go mbíonn leisce ar chuid díobh glacadh le ról maidir
le córas leanúnach iomlán a sholáthar i gcás ASD. Bíonn baic cláraithe i gceist idir bhog
agus cruaidh ach tá dóchas againn go dtabharfar aghaidh ar na ceisteanna úd sa Bhille
Oideachais, Ligean Isteach i Scoileanna 2015, nuair a fheidhmeofar é. Ní dóigh linn go mba
chóir d’earnáil áirithe scoile an chuid is mó den gcúram a ghlacadh maidir le freastal ar
riachtanais scoláirí ASD.
Tá mearbhall sa chóras faoi scoláirí a chur i ranganna speisialta do lucht ASD. Is minic a
cheaptar nár chóir ach scoláirí cumasacha a bhíonn in ann don churaclam céanna a bhíonn
na hacmhainní. Is trua go mbíonn bac ar chuid acu – fiú ina gcuid ranganna speisialta –
munar féidir cláir acadúla a dhéanamh is páirt a ghlacadh i rang lárshrutha ar feadh cuid
éigin den tseachtain.
Tugtar acmhainní do ranganna speisialta chun freastal ar riachtanais scoláirí ag a mbíonn
riachtanais oideachasúla speisialta agus gá leis an gcuid is mó den tseachtain nó an
tseachtain iomlán a chaitheamh i suíomh speisialta. Bíonn múinteoirí acmhainne ann
dóibh siúd atá ábalta déileáil le curaclam lárshrutha don chuid is mó den tseachtain/lá nó
don tseachtain iomlán. Ar ndóigh bíonn eisceachtaí mar bheadh a leithéid de scoláire ann
nach bhféadfadh déileáil le rang lárshrutha go lánaimseartha cé go mbeifí go maith in ann
an curaclam acadúil a leanúint.
Níor chóir ach scoláirí ag a bhfuil riachtanais chasta oideachasúla speisialta a shocrú i
scoileanna speisialta. Baineann sé seo go háirithe le leanaí óga. Léirigh lucht proifisiúnta
sláinte imní faoi iadsan a bheith i suíomh ar leith seachas lena ndiongbhála féin a bhíonn ag
forbairt sa ghnáthshlí mar a mbeadh deis acu bualadh agus plé leo. Ina theannta san níl aon
taithí idirghabhála fós acu agus dá bhrí sin ní féidir a rá conas a éireoidh leo sa todhchaí.
In ainneoin fás agus feabhas a bheith ar an gcóras oideachais do scoláirí ar a bhfuil ASD,
bíonn fadhbanna fós i gceantair áirithe sa Stát maidir le soláthar socruithe cuí idir lárshrutha
agus speisialta, go háirithe má bhíonn deacrachtaí casta foghlama agus/nó iompair eile
seachas ASD i gceist.
Faoi láthair ní féidir le NCSE iachall a chur ar bhord bainistíochta glacadh le scoláire i scoil
mar a mbíonn srian ar chleachtas nó polasaí cláraithe. Ar an dul céanna ní féidir iachall a
chur ar scoil rang speisialta a bhunú – fiú má bhíonn gá leis i measc pobal na scoile céanna.
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Cé go réiteofar an chéad cheist trín reachtaíocht atá le teacht, is trua gur léir nach
dtabharfaidh an Bille Oideachais, Ligean Isteach i Scoileanna 2015 an chumhacht de réir dlí
don NCSE chun córas iomlán leanúnach a phleanáil agus ranganna speisialta a bhunú de
réir gá scoláirí.
Ligfeadh a leithéid d’fhoráil don phleanáil agus sheachnófaí na deacrachtaí a bhíonn ag
SENO agus an tAonad ROS um Phleanáil agus Tógáil; is minic a bhíonn fadhbanna maidir
le cóiriú seomra ranga agus eile nuair a osclaítear ranganna speisialta is iad á gcur in iúl gan
puinn fógra roimh ré.
3. Ranganna Speisialta
Caithfear ceist a chur faoin méadú mór ar an líon ranganna speisialta i scoileanna lárshrutha
– ó 39 rang i 2001 go 627 i 2014. Mhaoinigh NCSE taighde a léirigh go ndealraíonn sé gur
socrú buan é clárú i rang speisialta. Go minic bíonn na scoláirí le chéile ar feadh an lae
scoile nach mór agus maireann an socrú don ghrúpa sin go ceann na mblianta scoile ar fad.
Ní léir go lorgaítear puinn comhairle seachtrach (mar shampla ó NEPS) in athbhreithniú
socruithe nó cinntí a dhéanamh. Meastar freisin go mbaineann iarrachtaí na scoile ar an
líon riachtanach a choimeád sa rang leis an scéal chomh maith is go gcuireann sé sin
isteach ar scoláirí ag bogadh go suíomh lárshrutha.
Bíonn turas an-fhada ag scoláirí áirithe ar a bhfuil ASD chuig scoileanna agus ranganna
speisialta, cé go mbíonn sé an-dian orthu toisc deacrachtaí céadfaíocha. Bíonn cúiseanna
difriúla ag tuismitheoirí a lorgaíonn rang/scoil speisialta don leanbh, orthusan bíonn
ranganna beaga; eagla go ndéanfar bulaíocht i rang lárshrutha; imní faoi chúram agus
cosaint; easpa teiripe sláinte; easpa saineolas ASD agus mar sin de.
Fuarthas amach nach gnáthach an Ghaeilge a mhúineadh i ranganna speisialta bunscoile
agus go leantar den nós isteach san iarbunoideachas mar nach dtugtar rogha na Gaeilge don
scoláire. Moltar gurbh fhiú don ROS athbhreithniú a dhéanamh ar na rialacha a bhaineann
le díolúine maidir leis an nGaeilge mar ábhar28 lena chinntiú go bhfuil siad ag teacht leis
an dtuairim reatha faoi riachtanas scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta is
nach mbíonn bac ar na scoláirí céanna ó thaobh roghanna iarscoile agus slite beatha de.
Braitheann an soláthar curaclaim i ranganna speisialta iarbhunscoile go mór ar an gClár
Scoile um an tSraith Shóisearach is ar an gClár Ardteistiméireacht Fheidhmeach, d’fhéadfaí
na himpleachtaí céanna maidir le roghanna iarscoile agus slite beatha a lua leis na cláir úd
freisin.
Is léir mar sin go mba chóir gach seans a thabhairt do scoláirí a mianach féin a bhaint
amach i suímh lárshrutha agus nár chóir iad a chur/choimeád i rang/scoil speisialta ach
nuair a bhíonn gá acu i ndáiríre leis an socrú sin.

28
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Ní dhearna NCSE athbhreithniú ar an scéim um Shocruithe Réasúnta i Scrúduithe Stáit mar tá sí sin faoi Choimisiún na
Scrúduithe Stáit. Molaimid, áfach, gurbh fhéidir go mbeadh sé in am do Choimisiún na Scrúduithe Stáit a n-athbhreithniú féin a
dhéanamh lena chinntiú go bhfreagraíonn an scéim do riachtanais scoláirí ar a bhfuil ASD.
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Is deacair cinneadh socruithe a dhéanamh gan teacht ag tuismitheoirí ar an sainchomhairle
a bhíonn uathu chun treoir a thabhairt. Is dóigh linn go mbíonn gá ag scoláirí ar a bhfuil ASD
is ag a dtuismitheoirí le seirbhís chuimsitheach ó NEPS agus lucht proifisiúnta sláinte eile
chun cabhrú leo sa chúram úd. Chaithfeadh na daoine sin tuairim a chur in iúl go soiléir, is
í sin bunaithe ar mhianach an linbh.
Méadaíodh ar an soláthar ranganna speisialta ach ní raibh aon mhéadú ar an líon síceolaithe
NEPS ná lucht proifisiúnta sláinte eile. Bíonn na síceolaithe NEPS de shíor ar a ndícheall
ach ní bhíonn dóthain ama acu chun tacú leis na scoláirí, comhairle a chur ar mhúinteoirí
ná socruithe a athbhreithniú. Má choimeádtar scoláirí i socrú mí-oiriúnach d’fhéadfaí cur
isteach go suntasach ar a gcumas chun a mianach féin a bhaint amach agus is ceist antromchúiseach í sin i ndáiríre.
4. Soláthar ASD Iarbhunscoile
Trínár bpróiseas comhairliúcháin, cuairteanna scoile agus athbhreithniú ar thaighde, is léir
go bhfuil gá le smaoineamh is maolú ar an gcóras soláthar iarbhunscoile atá againn. Is
dóigh le mórán múinteoirí iarbhunscoile nár ullmhaigh an córas oiliúna iad i leith scoláirí
ar a bhfuil ASD a mhúineadh agus nach bhfuil sé d’acmhainn acu tabhairt faoin obair úd i
rang lárshrutha ná speisialta – pléifear arís é seo i mír 2.3.
Bíonn sé dian ar an-chuid scoláirí ar a bhfuil an trasnú a dhéanamh go hiarbhunscoil mar a
gcaithfear plé le múinteoirí agus ábhair éagsúla, líon an-mhór scoláirí agus eitice bunaithe
ar chreidiúnú náisiúnta. Bíonn deacrachtaí ag an ngnáthscoláire agus gan dabht ag scoláirí
ASD. Cruthaítear fadhbanna maidir le gleo, fuadar agus tuairteáil sna dorchlaí, rialacha a
bhaineann le taisceadáin agus tráthchláir agus an easpa struchtúr bunscoile. Is míthráthuil
mar a tharlaíonn agus iad b’fhéidir ag iarraidh déileáil le teacht in inmhe san am gcéanna
agus nuair atá cumarsáid sóisialta thar a bheith tábhachtach dóibh ach iad ag iarraidh a
bheith neamhspleách freisin.
Dáileadh Uaireanta Teagasc Acmhainne agus Ranganna Speisialta i Scoileanna
Iarbhunoideachais
Is ceist chasta í an dáileadh uaireanta teagasc acmhainne in iarbhunscoileanna. I mbunscoil
bíonn an múinteoir acmhainne i bpost faoi leith agus cáilithe chun an curaclam iomlán
bunscoile a mhúineadh. De ghnáth is múinteoir amháin cáilithe a mhúineann an rang
speisialta, go díreach mar a tharlaíonn i ranganna bunscoile go ginearálta.
I scoileanna áirithe dáiltear uaireanta teagaisc acmhainne nó ranga speisialta chun
tráthchlár na múinteoirí a líonadh, beag beann ar a leibhéil scileanna, cumais nó eolais
maidir le hoideachas speisialta agus ar riachtanais fhoghlama an scoláire. Ní fhéadfaí a rá
go gcuirtear an leanbh i lár a leithéid de chleachtas. Tarlaíonn sé toisc bearnaí a bheith i
dtráthchlár múinteora nó toisc go mbíonn an líon múinteoirí os cionn an chóta agus nach
mór tráthchlár iomlán a bheith acu ar fad sula n-earcaítear múinteoir acmhainne.
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Ina leithéid de chás ní bhaintear leas cheart as acmhainní Stáit agus is dóigh linn go mba
chóir deireadh a chur leis an nós úd. Maidir le múinteoirí os coinn an chóta, tuigimid nach
gceadaíonn an ROS earcaíocht de ghnáth má tá acmhainní spártha sa scoil. Mar sin féin
iarraimid ar an ROS athsmaoineamh ar an bpolasaí úd agus a chinntiú go bhfreastalaíonn
na múinteoirí cuí ar oiliúint phroifisiúnta leanúnach i dtreo na scileanna cuí a bheith acu
sula nglacann siad le post/uaireanta teagasc acmhainne.
Ranganna speisialta in Iarbhunscoileanna
B’fhéidir nach n-oireann samhail reatha an rang speisialta, mar atá faoi láthair, do scoileanna
iarbhunoideachais agus seans nach mbaintear an leas is fearr aisti. Dáiltear 1.5 múinteoir
ar an rang, sin 33 uair teagaisc chun seachtain 28-uair a chlúdach. Dáiltear na huaireanta
breise toisc castacht an tráthchlár a eagrú do ranganna speisialta iarbhunscoile agus chun
spás don phleanáil a chur san áireamh.
Thugamar cuairt ar iarbhunscoileanna mar a raibh scoláirí ASD, idir iad siúd nach raibh
in ann ar chor ar bith d’aon scrúdú Stáit agus an dream a rinne ábhair ardleibhéil don
Teastas Sóisearach is don Ardteistiméireacht. Bhíomar i scoileanna eile mar a raibh an rang
speisialta mar aonad ann féin is gan puinn baint acu le ranganna lárshrutha. Ina leithéid de
chás bhraith na múinteoirí go haonarach, gan seans acu leas a bhaint as a scileanna féin sna
hábhair ina rabhadar cáilithe ach iad go hiomlán freagrach as oideachas na scoláirí úd.
Is dóigh linn go mba chóir tacú le scoláirí cumasacha ar a bhfuil ASD i ranganna lárshrutha
sna hiarbhunscoileana. Níor chóir ach iad siúd ag a mbíonn riachtanais chasta is gan iad
a bheith in ann don ghnáthchuraclam a chur i ranganna speisialta. Ba chóir go mbeadh
scoláirí i ranganna speisialta i scoileanna iarbhunoideachais in ann teacht ar churaclam
iarbhunoideachais ar bhonn leathan nuair is féidir nó go ndáilfí líon beag múinteoirí
speisialtachta chun a n-ábhair féin a mhúineadh ag leibhéil cuí don rang speisialta, an líon a
bheadh riachtanach chun curaclam iarbhunoideachais ar bhonn leathan a sholáthar dóibh.
Toisc an chastacht a bhaineann le scoileanna iarbhunoideachais, ceapaimid go bhféadfaí
breis uaireanta a dháileadh do mhúinteoir a fheidhmeodh mar chomhordaitheoir um
riachtanais speisialta. Bheadh an duine sin freagrach as dul chun cinn acadúil an ranga, as
tráthchláir aonair a eagrú do na scoláirí, as comhordú na gclár oideachais agus as cúnamh
le linn trasnaithe.
Áirítear scoláirí i ranganna speisialta faoi dhó don dháileadh múinteoirí: ar dtús chun
múinteoirí a dháileadh ar an rang speisialta agus ar leith arís i ndáileadh iomlán múinteoirí
lárshrutha sa scoil. Ar an gcuma san tacaítear lena gcuimsiú i ranganna lárshrutha nuair is
féidir. Dá bhrí sin ceapann NCSE go mba chóir áit a choimeád i rang lárshrutha, don bhliain
chuí, do gach scoláire a chláraíonn i rang speisialta. D’éascódh sé sin an cuimsiú de réir
cumas an scoláire. Ba chóir an nós úd a chur san áireamh i bpolasaithe scoile, go háirithe i
gcás scoileanna a bhíonn ag cur thar maoil.
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Chun go n-éireoidh leis an tsamhail teagasc acmhainne agus ranganna speisialta, níor
mhór breis uaireanta a dháileadh chun ligean do mhúinteoir amháin a bheith mar
chomhordaitheoir riachtanas oideachasúla speisialta (SENCO), de réir an líon scoláirí ag
a mbíonn riachtanais oideachasúla speisialta, ASD san áireamh, a fhaigheann tacaíocht i
suímh lárshrutha agus an líon cláraithe i ranganna speisialta. Is dóigh linn gur gá é seo a
dhéanamh chun comhordú a chur i bhfeidhm thar na suímh go léir idir lárshrutha, teagasc
acmhainne agus ranganna speisialta.
Bheadh an SENCO freagrach as oideachas speisialta ar an iomlán a chomhordú, cláir
oideachais scoláirí a fhorbairt is a chur i bhfeidhm agus maoirsiú foireann múinteoirí ag a
mbeadh taithí ar riachtanais oideachasúla speisialta chun na tacaíochtaí breise teagaisc a
sholáthar do scoláirí ar a bhfuil ASD. Chabhródh an SENCO leo siúd de réir gá agus iad ag
aistriú ón mbunscoil ionas go bhféadfaidís foghlaim faoin gcóras meánscoile agus conas ar
chóir iad fhéin a ullmhú chuige sin.
5. Cúrsaí Foirne
Bíonn tionchar ag oibriú ranganna speisialta ar ualach oibre an phríomh-oide, go háirithe
má bhíonn príomh-oide bunscoile ag múineadh nó má bhíonn níos mó ná rang speisialta
amháin sa scoil. Bíonn breis riaracháin i gceist, caithfear plé le tuismitheoirí agus le lucht
proifisiúnta seachtracha, ní mór saothrú le scoláirí is le foireann araon maidir le hiompar
dúshlánach. Is dóigh linn mar sin go mba chóir laethanta breise riaracháin, de réir líon na
ranganna speisialta, a thabhairt do phríomh-oide bunscoile a bhíonn ag múineadh, chun
gur féidir na ranganna a bhunú is a choimeád ar siúl. Ina theannta san ba chóir smaoineamh
ar thacaíocht riaracháin do scoileanna mar nach bhfuil aon rúnaí lánaimseartha.
6. Painéal Athscartha Speisialta
Díreofar sa tuairisc taighde ar athbhreithniú soláthar ASD atá le teacht ar na srianta áirithe
a leanann oibriú an chóras painéal earcaíochta ar cheapacháin i scoileanna speisialta. Faoi
na socruithe úd, caithfidh an scoil glacadh leis an gcéad mhúinteoir eile ar an bpainéal
athscartha, beag beann ar thaithí is ar cháilíochtaí speisialtachta chun oideachas cuí a chur
ar na scoláirí.
Is minic sa tuairisc seo a luaitear an tábhacht a bhaineann le heolas, taithí, saineolas agus
cáilíochtaí a bheith ag múinteoirí chun a chinntiú go bhfreagraítear do riachtanais gach aon
scoláire ar a bhfuil ASD.
Faoin gcóras céanna painéil caithfidh scoileanna speisialta agus scoileanna lárshrutha ag a
bhfuil ranganna speisialta earcú a dhéanamh ó na painéil chuí athscartha foirne – fiú muna
mbíonn scileanna, eolas na taithí cuí ag na múinteoirí.
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Tuigeann NCSE go mbíonn gá ag an ROS le córas athscartha chun plé le ceist chasta an líon
múinteoirí a rialú. Molaimid, áfach, go ndéanfadh an ROS athbhreithniú ar an gcóras painéal
athscartha mar atá anois ann le tamall de bhlianta. Is fadhb í go gcaithfear múinteoirí a
earcú do scoileanna agus ranganna speisialta beag beann ar a gcumas is ar a dtaithí maidir
le hoideachas speisialta.
7. Clár Ionadaíochta
Is deacair le príomhoidí teacht ar mhúinteoirí cáilithe ag a bhfuil taithí ar scoláirí ASD a
mhúineadh. Dar linn ba mhór an chabhair í clár na múinteoirí úd a bheith ag an gComhairle
Múinteoireachta agus é ar fáil ag na scoileanna.
Molann NCSE mar a leanas maidir le soláthar do scoláirí in aois scoile ar a bhfuil ASD:

Moladh 3: Scoláirí in Aois Scoile
Cé go n-aithnítear an dul chun cinn atá déanta go forleathan um sholáthar do scoláirí in
aois scoile ar a bhfuil ASD, féadfar an córas a fheabhsú mar a leanas:
3.1 Polasaí cuimsitheach cláraithe:
Ba chóir údarás a bheith ag NCSE ordú a thabhairt rang speisialta a oscailt i scoil más
dóigh go bhfuil gá leis.
I ndáileadh foirne NEPS ba chóir ligean do shíceolaí méid áirithe laethanta in aghaidh
na bliana a chaitheamh um sheirbhís ardchaghdeáin is comhairle faoi shocruithe
oideachasúla a sholáthar do ranganna speisialta. Níor mhór don ROS an méid
laethanta a chinntiú is iad a bhunú ar riachtanais na scoláirí sa rang speisialta.
3.2 Forbairt ar sholáthar iarbhunoideachais:
Caithfear samhlacha tacaíochta iarbhunoideachais a chur in oiriúint don aois agus do
struchtúir eagraithe. Ba chóir tacú le scoláirí cumasacha ar a bhfuil ASD trí acmhainní
lárshrutha agus is lucht riachtanas casta amháin ar chóir a bheith i rang speisialta.
Ba chóir don ROS smaoineamh ar aon mhúinteoir amháin a cheapadh sa scoil, de
réir gá, a bheadh go hiomlán freagrach as cláir oideachais a eagrú is a chomhordú do
scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, ASD san áireamh.
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Caithfidh an ROS creat nua a chur ar pholasaí maidir le huaireanta os cionn an chóta
a úsáid do theagasc acmhainne agus a chinntiú gur ar mhúinteoirí cáilithe amháin ag
a bhfuil scileanna, eolas agus cumas cuí a ndáiltear uaireanta teagasc acmhainne. Ba
chóir deireadh a chur leis an gcleachtas a scaipeann uaireanta teagasc acmhainne thar
líon ró-mhór tráthchlár múinteoirí iarbhunoideachais.
3.3 Cúrsaí Foirne
Ní mór don ROS laethanta breise riaracháin a dháileadh ar bhunscoileanna mar a
mbíonn an príomh-oide ag múineadh chun ceann a thógáil den ualach breise oibre
a leanann rang speisialta ASD a bhunú is a choimeád ag obair. Bhunófaí an méid
tacaíochta ar riachtanais na scoile. Ba chóir don ROS freisin smaoineamh ar thacaíocht
riaracháin do scoileanna mar nach bhfuil rúnaí lánaimseartha.
3.4 Painéal Athscartha
Caithfidh an ROS a chinntiú go ligeann oibriú an phainéil athscartha do ranganna agus
scoileanna speisialta múinteoirí a earcú ag a mbíonn an leibhéal cuí taithí is cáilíochtaí
chun oideachas a chur ar an ndíorma scoláirí a bhíonn i gceist. Muna mbíonn a leithéid
ar fáil ar an bpainéal, ba cheart cead a bheith ag an scoil teacht ar shocruithe eile
earcaíochta.
Ina theannta san ba chóir don ROS a chinntiú go gcuirtear an oiliúint riachtanach ar
mhúinteoirí a cheaptar ón bpainéal speisialta do ranganna agus scoileanna speisialta
sula dtosnaítear ar an múineadh nó chomh luath agus is féidir ina dhiaidh sin.
3.5 Clár Ionadaíochta
Ba chóir don Chomhairle Múinteoireachta clár a chur le chéile is a choimeád mar
liosta múinteoirí riachtanas oideachasúla speisialta ag a bhfuil cáilíochtaí is taithí is a
léirigh suim in obair ionadaíochta sna scoileanna agus iad ar fáil chuicisin.
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2.3 Forbairt ar Eolas, Scileanna, Tuiscint agus Cumas Múinteoirí
2.3.1 Soláthar atá anois ann
Faoin Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, ní mór don Chomhairle Mhúinteoireachta
‘cóid phroifisiúnta iompair do mhúinteoirí a bhunú, a fhoilsiú, a athbhreithniú is a choimeád, san
áireamh beidh caighdeáin teagaisc, eolas, scileanna agus inniúlacht’ (Rialtas na hÉireann 2001).
Clúdaíonn feidhmeanna na Comhairle Múinteoireachta an tréimhse iomlán múinteoireachta – ón
gcoláiste ar dtús do chláir oiliúna; ionduchtú daoine nuacháilithe isteach sa ghairm agus leanúint
den bhforbairt phroifisiúnta go ceann saol oibre an mhúinteora.
Leanann cláir oiliúna múinteora ceithre bliana ar a laghad i gcás cúrsaí fochéimithe agus dhá bhliain
ar a laghad do chúrsaí iarchéimithe oideachas múinteoirí. Tá módúil éigeantach ar oideachas
cuimsitheach (san áireamh tá oideachas speisialta, ilchultúrthacht, míbhuntáiste) atá mar chuid
riachtanach de gach clár tosaigh oideachas múinteora (ITE).
Ach an téarma promhaidh a bheith thart, de réir an Chomhairle Mhúinteoireachta bíonn gach
múinteoir cáilithe chun gach scoláire a mhúineadh ina n-earnáil fhéin, bunscoile nó iarbhunscoile,
cé go n-aithnítear go mbíonn gá le breis Forbairt Ghairmiúil Leanúnach má bhíonn scoláire ag
a bhfuil riachtanais chasta sa rang acu. Baineann sé seo le scoláirí ar a bhfuil ASD i ranganna
lárshrutha agus i scoileanna/ranganna speisialta.
Faoi láthair tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag iarraidh creat náisiúnta a fhorbairt i dtreo
forbairt ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí agus tá tús curtha le próiseas comhairliúcháin mar
bhonn faoin saothar.
Is fíor, áfach, go spreagann ROS múinteoirí ag a mbíonn scoláirí ar a bhfuil ASD oiliúint bhreise agus
cáilíochtaí a dhéanamh um riachtanais oideachasúla speisialta agus cuirtear maoiniú ar fáil trín
tSeirbhís Oideachais Speisialta agus trí chúrsaí dioplóma iarchéimithe i gcoláistí agus ollscoileanna.
Féadfaidh múinteoirí teacht ar a leithéid de thacaíocht SESS trí chúrsaí a dhéanamh, trí réimsí
tacaíochta a aithint is a lorg ó phríomhoide na scoile nó trí thacaíocht ar líne/theileafóin nuair a
bhíonn a leithéid ar fáil.
Cé nach bhfuil sé éigeantach fós, spreagann ROS múinteoirí le cúrsaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí
a dhéanamh, go háirithe má tá post speisialta acu i scoileanna lárshrutha nó i scoileanna nó
ranganna speisialta. Is fíor, áfach, nach bhfuil aon oiliúint riachtanach ann seachas le linn ITE, do
mhúinteoirí a oibríonn le scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, ASD san áireamh.
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2.3.2 A
 thbhreithniú ar an gCóras atá anois ann: Achoimre ar thuairimí
a léiríodh le linn Comhairliúcháin
Sa bhosca seo tá tuairimí ó rannpháirtithe grúpaí a bhailigh le chéile don chomhairliúchán mar
chuid den bhforbairt ar chomhairle polasaí. Ní gá go n-aontaíonn NCSE leo agus mínítear a
ndearcadh siúd sa mhír phléite anseo thíos.

Buanna an Chórais
Tá ag éirí go maith le scoláirí ASD san áit a bhfuil múinteoirí cumasacha acu ag a bhfuil taithí.
Tharla dul chun cinn suntasach le blianta anuas agus mórán múinteoirí anois oilte go maith in
ASD agus an t-eolas is scileanna acu chuici.
Maidir leis sin aithníodh saothar díograiseach an SESS. Dúradh go raibh na cúrsaí acu go hanmhaith chun oiliúint chuimsitheach a sholáthar in ASD agus d’aithin na grúpaí comhairliúcháin
an tacaíocht a cuireadh ar fáil do mhúinteoirí is do scoileanna.
Go teoiriciúil ba chóir do na cláir nuachóirithe ITE, is iad ceithre bliana ar fhad, cur le breis
oiliúna do mhúinteoirí ar riachtanais scoláirí ASD. D’fhéadfaí an rud céanna a rá faoi chreat
molta um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach an Chomhairle Mhúinteoireachta, nuair a fhoilseofar
é.

Ceisteanna tarraingthe anuas ag grúpaí comhairliúcháin
In ainneoin dul chun cinn, maireann dearcadh fós um easpa eolais agus feasacht i measc
múinteoirí is iad ag saothrú le scoláirí ar a bhfuil ASD. Ba chóir tús áite a thabhairt d’athbhreithniú
ar sholáthar faoi láthair mar luadh nach raibh dóthain maoiniú SESS ar fail chun freastal ar an
éileamh.
Níl aon chaighdeáin áirithe do mhúinteoirí i gcoitinne san oideachas speisialta na níl aon
cháilíochtaí áirithe do mhúinteoirí ag a bhfuil ról nó post speisialta maidir le ASD.
Ó thaobh oideachas múinteoirí agus CPD de, cheap na grúpaí comhairliúcháin:

•

Go bhfuil gá ag gach múinteoir le hullmhú éigin sula dtosnaítear ar phost scoile a
bhaineann le scoláirí ar a bhfuil ASD.

•

Rud a bhíonn ag teastáil ón tús agus go leanúnach ó mhúinteoirí i scoileanna nó ranganna
speisialta, nó uathu siúd a dhéanann teagasc acmhainne i scoileanna lárshrutha is ea
oiliúint speisialtachta in ASD (mar shampla idirghabhálacha oideachais bunaithe ar
eolas, iompar dúshlánach a smachtú), ní i gcónaí a bhíonn a leithéid d’oiliúint ag na
múinteoirí céanna.

•
•

Bíonn gá le hoiliúint don scoil ar fad nuair a bhunaítear rang nua ASD in aon scoil.
Ba chóir díriú san oiliúint ar riachtanais scoláirí ag a bhfuil riachtanais chasta is ar
mhúinteoirí iarbhunscoile.
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Níl dóthain múinteoirí ann cáilithe go speisialta chun dul ag obair i ranganna tiomanta don
ASD.
Luaigh grúpa amháin nár spreagadh múinteoirí chun cúrsaí dioplóma iarchéimithe in oideachas
speisialta a bhaint amach mar cuireadh deireadh leis an liúntas a bhíodh ag dul leis.
Bhí grúpa ann a mheas go mba chóir d’Anailísithe Iompair Creidiúnaithe ag an mBord (BCBA)
maoirsiú a dhéanamh ar mhúinteoirí a bhíonn ag obair sa chreat ABA agus/nó le scoláirí ASD
is le hiompar dúshlánach. Dar leo, ní ABA a bhíonn ar siúl muna mbítear á maoirsiú ag BCBA.
Bhíodar ann leis a cheap go bhféadfadh síceolaithe cliniciúla agus/nó oideachais ag a mbeadh
an oiliúint chuí an maoirsiú a dhéanamh. Mheas grúpaí eile nach raibh gá le maoirsiú ach teacht
a bheith acu ar chomhairle agus forbairt ghairmiúil leanúnach a bheadh oiriúnach dóibh.

2.3.3 Cad adeir an Taighde linn?
De réir taighde braitheann torthaí oideachais na scoláirí, iad siúd ar a bhfuil ASD sna áireamh, go
príomha ar chaighdeán múinteoirí agus teagaisc. Caithfidh an múinteoir a bheith oilte, eolasach
agus cumasach má tá gach scoláire, ASD san áireamh, chun oideachas a fháil a bheidh oiriúnach dá
chuid riachtanas féin.
Tá gá le caighdeáin agus táscairí cáilíochta chun eolas, scileanna, tuiscint agus cumas a aithint mar
riachtanais mhúinteora agus chun an soláthar cuí a leagan síos.
De réir taighde moltar freisin go mba chóir teacht a bheith ag scoláirí ASD ar mhúinteoirí speisialta
cáilithe agus taithí acu. Maidir leo siúd aithníodh réimsí áirithe cumais mar a leanas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Eolas ar thréithe scoláirí ar a bhfuil ASD
Eolas ar dhifríochtaí aonair foghlama
Pleanáil agus measúnú do scoláirí ar a bhfuil ASD, suimeanna agus spreagthaigh san áireamh
Idirghabhálacha éifeachtacha a roghnú
Monatóireacht ar fheidhmíocht an scoláire
Ginearálú scileanna
Measúnú feidhmeach iompair
Tacaithe dearfach iompair
Struchtúr cuí a chruthú don timpeallacht fhoghlama
Scileanna sóisialta agus cumarsáide a fhorbairt
Trasnú a bhainistiú
Cleachtas proifisiúnta agus eiticiúil
Dul i gcomhar le teaghlaigh is le lucht proifisiúnta a oibríonn leis an scoláire.
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I 2006 rinne ROS measúnú ar sholáthar oideachais do scoláirí ar a bhfuil aicídí speictream
uathachais. Moladh go mba chóir do gach múinteoir lánaimseartha freastal ar chúrsa speisialta
uathachais 450 uair a chloig ar a laghad agus go mbeadh teacht acu ar chúrsaí faoi idirghabhálacha
éagsúla, mar shampla TEACCH, ABA, agus PECS.
Ar bhonn idirnáisiúnta, leagtar béim ar fhoireann oilte eolasach ag a mbíonn caighdeáin agus
cumas. Don chuid is mó luaitear easpa leanúnachais. I dtreoracha áirithe deirtear go bhfuil gá le
hoiliúint ach go bhfuil gá freisin le fianaise ar an éifeacht a bhíonn léi.
Mhaoinigh NCSE staidéar domhanfhaid, Project IRIS, a léirigh nach raibh eolas, cumas ná tuiscint
ag mórán múinteoirí ranga/ábhair chun teacht ar churaclam cuí a bheith ag scoláirí ag a bhfuil
riachtanais speisialta. Cé go raibh múinteoirí tiomanta don soláthar do scoláirí ag a bhfuil
riachtanais speisialta, bhraith an-chuid múinteoirí nach raibh an t-eolas áirithe acu chun curaclam
cuí idirdhealaithe a mhúineadh a bheadh oiriúnach do chách.
Sa mheasúnú anseo thíos ar sholáthar oideachais in Éirinn do scoláirí ar a bhfuil ASD fuarthas fianaise
an-mhaith ar eolas ASD i measc foirne go ginearálta. I scoileanna a bhí ag plé le ASD don chéad
uair theastaigh oiliúint uathu don scoil iomlán agus ar shaineolas speisialtachta. Bhí múinteoirí i
scoileanna agus ranganna speisialta a bhain leas go rialta as Forbairt Ghairmiúil Leanúnach agus bhí
na cáilíochtaí acu dá réir. Bhí gá le spriocanna faoin bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach go háirithe
maidir le plé le hiompar dúshlánach.

2.3.4 Plé
Tá sé ráite go mion minic ag NCSE go bhfuil an múinteoir i ndáiríre i lár an oideachais do scoláirí
ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, ASD san áireamh. Ós rud é go bhfuil a líon siúd ag
dul i méid ar fud an chórais, is dóigh le NCSE go mba chóir tuiscint orthusan mar dhaltaí agus ar
phrionsabail ghinearálta a chur i bhfeidhm orthu a bheith ag gach múinteoir. Dúradh linn go raibh
ag éirí go maith le scoláirí ASD san áit a bhfuil múinteoirí cumasacha acu ag a bhfuil taithí. É sin
á gcur san áireamh, cuireadh isteach orainn a chloisint ó phríomh-oidí is ó mhúinteoirí a bhraith
nach raibh na scileanna riachtanacha acu chun scoláirí ASD a mhúineadh is iad thar foras ag plé leo
– d’aontaigh tuismitheoirí, comhlachtaí bainistíochta agus grúpaí tacaíochta go raibh imní orthu
faoin gcás céanna.
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Bhí creat déanta cheana againn um forbairt phroifisiúnta do mhúinteoirí a oibríonn le scoláirí ag
a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta (NCSE, 2013). Míníodh a raibh riachtanach ar dtús in
oideachas múinteora agus an fhorbairt phroifisiúnta a raibh gá léi go leanúnach go gach múinteoir;
iadsan i bpoist nó suímh speisialtachta; príomh-oidí agus leas-phríomhoidí. Is cás le NCSE go
ligeann ROS do mhúinteoirí dul i mbun ranganna speisialta nuair is léir do chách go mbíonn gá le
breis taithí is CPD leanúnach chun glacadh lena leithéid de phost. Toisc gur ag na scoláirí i suímh
speisialtachta a bhíonn na riachtanais is casta, measann NCSE go mba chóir ar a laghad trí bliana i
ndiaidh promhadh a bheith ag aon mhúinteoir a ghlacann le post i rang speisialta ASD.
Mar chuid den chreat céanna, molaimid go mba chóir don Chomhairle Mhúinteoireachta caighdeáin
mhúinteoireachta a bhunú don eolas, scileanna, tuiscint agus cumas atá riachtanach chun plé le
scoláirí ag a bhfuil riachtanais speisialta, ASD san áireamh, idir shuímh lárshrutha agus speisialta.
Agus na caighdeáin mhúinteoireachta forbartha ba chóir don gComhairle Mhúinteoireachta creat
a fhorbairt d’fhorbairt ghairmiúil idir fhorbairt thosaigh agus leanúnach d’fhonn a chinntiú go
gcomhlíonfar na caighdeáin.
Níl aon dabht ach go gcaithfidh an Chomhairle Mhúinteoireachta na caighdeáin chéanna a
fhorbairt chun cumais riachtanacha na múinteoirí a shoiléiriú i dteannta na gcaighdeán atá le baint
amach, an creat oideachas múinteoirí trína gcuirfear na caighdeáin i ngníomh agus na tacaíochtaí
atá ó na múinteoirí chun na caighdeáin seo a bhaint amach. Maidir le ASD, ní mór don Chomhairle
Mhúinteoireachta caighdeáin mhúinteoireachta a bhunú don eolas, scileanna, tuiscint agus cumas
atá riachtanach chun plé le scoláirí ag a bhfuil ASD, agus oideachas oiriúnach a chur orthu. Caithfidh
caighdeáin díriú ar mheasúnú gá foghlaim an scoláire, spriocanna cuí a roghnú, idirghabháil
oideachasúil chuí a aithint, cláir a chur i bhfeidhm agus mar sin de. Ba chóir don Chomhairle
Mhúinteoireachta smaoineamh ar na difríochtaí idir na caighdeáin sin i ranganna lárshrutha agus
arís i scoileanna agus ranganna speisialta agus ar chaighdeáin tacaíochta a chaithfidh a bheith
ann do phríomhoidí mar cheannairí múinteoireachta scoile chun tacú leis na múinteoirí. Ba chóir
creat a fhorbairt do riachtanais forbartha gairmiúla leanúnaí atá le cruthú do leibhéil difriúla eolais,
scileanna, agus cumais a bheadh oiriúnach don ITE, ón gcéad lá suas go creidiúnú ardleibhéil do
chleachtóirí speisialtachta.
Ach na caighdeáin agus cumas a bheith aontaithe agus foilsithe, ba chóir don Chomhairle
Mhúinteoireachta a chinntiú go a-athbhreithnítear is go gcreidiúnaítear na cláir oideachais tosaigh
múinteoirí ionas go sroichfear na caighdeáin chéanna faoi dheireadh ITE. Níor mhór ach go háirithe
soláthar leanúnach a chinntiú don oideachas speisialta ar fud na gclár ITE, idir uaireanta, clár
ábhair, maoirsiú agus cleachtadh múinteoireachta ionas go mbeifear ag súil leis an gcumas agus na
scileanna lárnacha céanna ag na céimithe. Tá na cláir nuachóirithe ITE anois ceithre bliana ar fhad
agus is dóigh le NCSE go mba chóir don Chomhairle Mhúinteoireachta an t-eolas ar fad a fhoilsiú
maidir le modúl éigeantach ITE ar oideachas cuimsitheach agus ina dhiaidh sin, i gcomhar le NCSE,
plé leis na hinstitiúidí ardoideachais chun caighdeáin is leanúnachas a chinntiú ar fud na gclár ITE.
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Níor mhór díriú ar na ceisteanna seo a leanas:

•
•
•
•
•
•

An bhfuil modúl éigeantach ann do chách?
Cad iad na cuspóirí foghlama?
Cad é an t-ábhar?
Conas a léireofar an t-ábhar sa chleachtadh múinteoireachta?
Cén measúnú a dhéanfar?
Cad é tuairim na mic léinn a bhfuil an modúl ar siúl acu?

Tuigeann NCSE go bhfuil gá le forbairt ghairmiúil do na múinteoirí atá anois ann ionas go mbeidh
eolas, scileanna, tuiscint agus cumas acu maidir le ASD. Anseo thíos mínítear na bearta ar chóir a
chur a chur i gcrích chuige sin:

2.3.4.1

Múinteoirí Lárshrutha

Anois agus leitheadúlacht 1.55 faoin gcéad ann do na haicídí speictream uaithachais, níor mhór do
gach múinteoir lárshrutha a bheith ar an eolas faoi phrionsabail deachleachtais maidir le ASD. Ba
chóir bunchlár cuimsitheach a mhaoiniú, a fhorbairt is a sholáthar do mhúinteoirí lárshrutha chun
scileanna, tuiscint agus cumas a thabhairt dóibh maidir le scoláirí ASD a mhúineadh laistigh de
ranganna lárshrutha. Chuirfí an bunchlár i bhfeidhm ar bhonn céimneach thar roinnt blianta agus
tús áite á thabhairt do mhúinteoirí a bhfuil scoláirí ASD sa rang acu.
Ba chóir don chlár díriú ar na scileanna lárnacha agus cumas atá riachtanach do mhúinteoirí
lárshrutha chun plé le scoláirí ag a bhfuil ASD. Dhíreofaí freisin orthu siúd ag a bhfuil riachtanais
chasta agus go mórmhór ar scoláirí in aois iarbhunscoile agus a gcuid múinteoirí. D’fhéadfaí
smaoineamh ar a leithéid d’oiliúint a bheith mar chuid den oiliúint leanúnach ar an gcuraclam, mar
shampla an oiliúint nua don Teastas Sóisearach a fheidhmeofar ar bhonn céimneach do mhúinteoirí
iarbhunscoile. D’fhéadfaí an oiliúint a sholáthar ar bhonn cumaisc (ábhar ar líne san áireamh).
Ba chóir an méid seo (ar a laghad) a bheith ar an gcúrsa:

•
•
•

Eolas agus tuiscint ar ASD agus na himpleachtaí teagaisc a bhaineann léi

•
•

Cur chuige teagaisc do scoláirí ar a bhfuil ASD

•

Curaclaim a mhúineadh agus idirdhealú a dhéanamh de réir leibhéil fhorbartha – do scoláirí
in aois bunscoile agus iarbhunscoile

Timpeallacht iomlán scoile a chruthú a bheidh oiriúnach do scoláirí ar a bhfuil ASD
Meon dearfach a chur chun cinn i measc múinteoirí maidir le scoláirí ar a bhfuil ASD a
mhúineadh

Measúnú gá foghlama scoláirí ar a bhfuil ASD agus scrúdú ar impleachtaí a bhaineann le
cleachtais teagaisc
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•
•
•

Scileanna sóisialta a fhorbairt is a mhúineadh

•
•

Cur chuige dearfach a fhorbairt um smachtú iompair dúshlánaí

Sonraí a bhailiú is a úsáid mar bhonn faoi chláir aonair a dhearadh is a cur i bhfeidhm
Tuiscint ar thacaí amhairc, ar TFC agus ar mhaolú timpeallachta do theagasc scoláirí ar a
bhfuil ASD

Cumas oibriú i gcomhar mar bhall meithil oibre.

2.3.4.2

Múinteoirí i Ról agus Suíomh Speisialtachta

Ba chóir clár cuimsitheach éigeantach a bhunú don eolas, scileanna, tuiscint agus cumas atá
riachtanach chun plé le scoláirí ar a bhfuil ASD, idir shuímh lárshrutha agus speisialta (múinteoirí
acmhainne/tacaíochta, ranganna speisialta ASD agus múinteoirí i scoileanna speisialta) chun a
chinntiú go bhfuil an t-eolas, na scileanna agus na cumais a bhfuil gá leo acu chun daltaí ar a bhfuil
ASD a mhúineadh. Caithfidh múinteoirí a bheith in ann teacht ar Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach
um mheasúnú gá foghlama an scoláire agus um idirghabhálacha cuí oideachasúla a aithint is a chur
i bhfeidhm.
Dhíreofaí freisin orthu siúd ag a bhfuil riachtanais chasta agus go mórmhór ar scoláirí in aois
iarbhunscoile agus a gcuid múinteoirí. Ba chóir an méid seo (ar a laghad) a bheith ar an gcúrsa:
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•

Doimhintuscint ar nádúr ASD, impleachtaí teagaisc agus an tionchar a bhíonn ag riachtanais
chomhuaineacha oideachasúla ar mheasúnú is teagasc.

•
•
•

Curaclam cuí do scoláirí ar a bhfuil ASD a mheas, a phleanáil is a sholáthar.

•

Measúnú agus cláir iompair a phleanáil is a chur i bhfeidhm chun go mbeidh an scoláire féin
in ann an iompar a rialú agus iompar dúshlánach a smachtú nuair is gá.

•
•

Múineadh scileanna praiticiúla cumarsáide.

•

Scileanna ceannaireachta agus bainistíochta.

Uirlisí measúnaithe do scoláirí ar a bhfuil ASD a úsáid.
Rogha idirghabhálacha teagaisc dírithe ar uathachas is iad bunaithe ar fhianaise chuí is ar
mheasúnú aonair, monatóireacht ar a gcuid torthaí siúd (tá liosta idirghabhálacha a léirigh
éifeachtúlacht i gcás scoláirí áirithe ASD thar roinnt athbhreithnithe in Aguisín 5.)

Plé le tuismitheoirí trí chóras soiléir teagmhála, pleanáil agus taifeadadh chun caidreamh
dearfach agus leanúnachas a bhunú idir scoil is baile.
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Ba chóir tús a chur leis an gclár seo sula mbíonn an múinteoir sa phost i ról/suíomh speisialta.
Tuigeann NCSE go bhféadfadh fadhbanna a bheith ann maidir le soláthar Forbartha Gairmiúla
Leanúnaí sula dtéann an múinteoir i mbun poist speisialtachta; b’fhéidir nach mbeadh an ceapachán
fós déanta nó fiú dá mbeadh, níor ghá go mbeadh an múinteoir sa tsuíomh céanna faoin am go
n-osclófaí an rang ASD. Chun teacht timpeall ar na cúinsí úd, níor mhór an múinteoir a earcú go
luath, é sin nó chuirfí moill ar oscailt an ranga chun an oiliúint a éascú. Sholáthrófaí na seachtainí
eile i gcaitheamh na bliana agus chuimseofaí samhlacha éagsúla soláthair mar thacaíocht Forbairt
Ghairmiúil Leanúnach sa rang; breathnú agus tacaíocht phiarmheasta; comhairle agus múineadh ó
dhuine proifisiúnta ag a mbeadh taithí agus saineolas in oideachas ASD, mar shampla, síceolaí NEPS
nó ball den mheitheal ASD de chuid SESS.
Mar a moladh i gcomhairle polasaí 2013, is dóigh linn go mba chóir don ROS iniúchadh oiliúna a
dhéanamh ar na scoileanna ar fad chun a fháil amach cén líon ag a bhfuil teacht acu ar mhúinteoir
oilte tacaíochta/teagasc acmhainne.

2.3.4.3

Ceannairí Scoile

Níor mhór oiliúint phroifisiúnta a sholáthar do cheannairí scoile (príomhoidí agus leas phríomhoidí) maidir le heolas na linne agus tuiscint ar oideachas do scoláirí ar a bhfuil ASD. Toisc gur
ceannairí foghlama iad bíonn ról lárnach acu i dtimpeallacht oideachais a chruthú mar a dtacaítear
le scoláirí ar a bhfuil ASD de réir a riachtanas measta foghlama féin agus i dtreo an mhianach atá
iontu a bhaint amach.
Bhraith an-chuid príomhoidí ina n-aonar tar éis rang speisialta ASD a oscailt. Bhí breis eolas agus
tacaíocht uathu idir riarachán agus oideachas, ba mhinic cuid acu ag dul i gcomhairle le príomhoidí
eile. Bheadh ról ag an Ionad nua Ceannaireacht Scoile29 in oiliúint phroifisiúnta sna réimsí úd a
fhorbairt is a sholáthar do na príomhoidí.
Agus an méid sin á mholadh againn aithnítear gur tharla dul chun cinn suntasach le deich mbliana
anuas maidir le hoiliúint ardchaighdeáin do mhúinteoirí. Tá múinteoirí anois ann atá oilte go maith
in ASD. Mar sin féin tá gá le creat ciallmhar oideachais phroifisiúnta. Cé nach mbeidh a leithéid
réidh go ceann tamaill, ba chóir tús áite a thabhairt don saothar úd.

2.3.4.4

Cur le Cumas Smachtú Iompair sna Scoileanna

Is mó múinteoir ag a bhfuil taithí agus/nó oiliúint in ASD nó in iompar dúshlánach a smachtú a
aithníonn réamhchomharthaí nó dálaí a bhaineann lena leithéid agus a mbeadh rachtanna iompair
míchuí mar thoradh orthu muna dtéitear i ngleic leo. Bíonn gá uaireanta le comhairle seachtrach
scoile chun teacht ar fháthanna an iompair agus ar phleananna cuí iompair agus idirghabhála a
bheadh oiriúnach don chás.

29

Bunaíodh an tIonad Ceannaireacht Scoile i 2015 mar ionad feabhais do cheannairí scoile, ar dtús go ceann tréimhse trí bliana.
Infheistíodh beagnach €3m go ceann na tréimhse úd is é á n-oibriú ar bhonn páirtíochta idir ROS, Gréasán Príomh-Oidí
Bunscoile na hÉireann (IPPN) agus an Cumann Náisiúnta Príomh-Oidí agus Leas-phríomhoidí (NAPD).
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Ní bhaineann na cúrsaí seo le ASD amháin. Is eol dúinn go spreagann dálaí áirithe scoláirí ar a bhfuil
ASD i dtreo a leithéid d’iompair, mar shampla forualach ceadfaíoch, easpa tuiscint ar chumarsáid
sóisialta agus/nó fadhbanna féinrialaithe. Tarlaíonn a leithéid do mhórán scoláirí eile – cuid acu
b’fhéidir ag a bhfuil fáthmheas riachtanas oideachasúla speisialta ach ní gá go mbeadh a leithéid
i gceist – léireofaí iompar mí-oiriúnach a rachadh in olcas mar racht feirge. Caithfidh scoileanna
a bheith réidh do na dálaí agus in ann iad a sheachaint agus/nó a smachtú. Chuige sin, beidh gá
i scoileanna áirithe le tacaíocht seachtrach chun cabhrú leo is chun an saothar sna scoileanna a
mhaoirsiú.
Molann NCSE dóthain maoiniú a thabhairt don tSeirbhís um Thacaíocht Chuimsithe chun cumas a
fhorbairt sna scoileanna maidir le hiompar dearfach a chothú agus le hiompar dúshlánach a laghdú
nó a smachtú de réir gá, chun cur le tuiscint sna scoileanna ar phrionsabail maidir le hiompar
dearfach a chur chun cinn agus chun saothrú le múinteoirí is scoláirí sa seomra ranga. Ba chóir ról
a bheith ag NEPS i dtacú le scoileanna maidir le hiompar dúshlánach mar is acu atá réimse leathan
scileanna cuí sa réimse seo. Ba chóir ról a bheith leis ag foirne gréasán míchumais leanaí FSS is iad
ag saothrú le scoileanna is tuismitheoirí.
Molann NCSE:

Moladh 4: Forbairt ar Eolas, Scileanna, Tuiscint agus Cumas Múinteoirí
Ba chóir do ROS iarraidh ar an gComhairle Mhúinteoireachta ar bhonn tosaíochta, caighdeáin
a bhunú don eolas, scileanna, tuiscint agus cumas atá riachtanach chun plé le scoláirí ag a
bhfuil riachtanais speisialta, ASD agus cumas is gá an scoláire á gcur san áireamh, idir shuímh
lárshrutha agus speisialta maraon le creat oideachas do mhúinteoirí chun na caighdeáin úd a
shroichint.
4.1 Ba chóir don Chomhairle Mhúinteoireachta eolas beacht ar an modúl éigeantach ITE
a fhoilsiú agus ina dhiaidh sin, i gcomhar le NCSE, plé leis na hinstitiúidí ardoideachais
chun caighdeáin is leanúnachas a chinntiú ar fud na gclár.
4.2 Go dtí go gcríochnaítear caighdeáin agus creat um oideachas múinteoirí in ASD, ba
chóir don ROS a chinntiú:
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•

Go maoinítear, go bhforbraítear is go gcuirtear ar fáil dóthain clár um fhoghlaim
phroifisiúnta ASD do mhúinteoirí lárshrutha bunscoile agus iarbhunscoile is do
mhúinteoirí i bpoist nó suímh speisialta, na cláir a bheith in oiriúint mar is cuí
do riachtanais gach díorma múinteoirí ar leith.

•

Ba chóir do mhúinteoirí leanúint den bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach ach an
clár úd a bheith déanta acu.

•

Chun am a ligean don bhforbairt scileanna ba chóir ar a laghad trí bliana taithí
(i ndiaidh promhadh) a bheith ag aon mhúinteoir a ghlacann le post i rang
speisialta ASD.
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•

Ba chóir clár oiliúna agus comhairle a bheith ann do cheannairí scoile chun
eolas na linne agus tuiscint a thabhairt dóibh maidir le hoideachas scoláirí ar
a bhfuil ASD.

4.3 Ba cheart dóthain maoiniú a thabhairt don tSeirbhís um Thacaíocht Chuimsithe chun
cumas a fhorbairt sna scoileanna maidir le hiompar dearfach a chothú agus le hiompar
dúshlánach a laghdú nó a smachtú de réir gá.

2.4 Idirghabháil oideachais do scoláirí ar a bhfuil ASD
2.4.1 Soláthar atá anois ann
Faoi láthair maoiníonn ROS oiliúint do mhúinteoirí trín SESS ar idrighabhálacha speisialta do
scoláirí ar a bhfuil ASD. Orthusan tá ABA Comhaimseartha (C-ABA), DIR Floortime, Lámh, Scéalta
Sóisialta, TEACCH, PECS agus mar sin de.

2.4.2 A
 thbhreithniú ar an gCóras atá anois ann: Achoimre ar thuairimí
a léiríodh le linn Comhairliúcháin
Sa bhosca seo tá tuairimí ó rannpháirtithe grúpaí a bhailigh le chéile don chomhairliúchán mar
chuid den bhforbairt ar chomhairle polasaí. Ní gá go n-aontaíonn NCSE leo agus mínítear a
ndearcadh siúd sa mhír phléite anseo thíos.

Buanna an Chórais
Oiliúint ag an SESS do mhúinteoirí ag a mbíonn scoláirí ASD.
Baineann scoláirí ASD leas as réimse idirghabhálacha oideachais agus an oiliúint chuí ag na
múinteoirí chun iad a fheidhmiú.
Ar na hidirghabhálacha a n-éiríonn go maith leo i gcás ASD tá timpeallacht struchtúrtha
teagaisc, leideanna, múnlóireacht, athneartú, díobhadh, oiliúint um thástáil discréideach,
idirghabhálacha idirghabhálacha phiara agus idighabhálacha iompair dhearfaigh 7rl.
Bíonn maoiniú ar fáil do chúnamh teicneolaíochta do scoláirí ar a bhfuil ASD.

Ceisteanna tarraingthe anuas ag grúpaí comhairliúcháin
Tá gá le breis oiliúint ASD do mhúinteoirí maidir le: idirghabhálacha atá bunaithe ar fhianaise a
roghnú is a fheidhmiú chun freastal ar riachtanais scoláirí ASD; sainuirlisí measúnaithe; pleanáil
aonair oideachais; bailiú sonraí agus anailís chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn
is mar fhianaise ar na hidirghabhálacha cuí.
Tá gá le hoiliúint agus maoirsiú um idirghabhálacha iompair a fheidhmiú do scoláirí áirithe ar
a bhfuil ASD.

Ag Tacú sna Scoileanna le Scoláirí ar a bhfuil Aicíd Speictream Uathachais – Comhairle Polasaí NCSE 2015

61

Leanaí Réamhscoile agus Scoláirí in Aois Scoile ar a bhfuil ASD

2.4.3 Cad adeir an Taighde linn?
Agus nádúr gach aon aicíd speictream uathachais agus cumas is riachtanais an duine aonair á gcur
san áireamh, tuigtear go mbeidh tacaíocht ó scoláirí ar a bhfuil ASD maidir le:

•
•
•

Cumarsáid éifeachtach sóisialta

•
•
•
•

Athrú a thuar is déileáil leis

•

Scileanna a fhoghlaimítear sa seomra ranga a chur i bhfeidhm go ginearálta.

Caidreamh a fhorbairt is a choimeád
Teacht ar an gcuraclam agus torthaí oideachais a bhaint amach de réir mianach a gcumas
féin

Iompar agus mothúcháin a rialú
Patrúin aithrise agus srianta iompar a rialú
An timpeallacht a mhaolú is a rialú i dtreo tionchar for- agus/nó fo-ualach céadfaíoch a
laghdú

Bíonn deacrachtaí comhuaineacha uaireanta ag scoláirí áirithe ar a bhfuil ASD a chuireann isteach
ar an bhfoghlaim. Ag líon suntasach acu bíonn míchumas intleachtúil éadrom nó dian/trom. Ar na
deacrachtaí eile bíonn titeamas, diospraicse, disleicse, bac céadfaíoch, imní, mí-ord codlata, síceois,
féinghortú, mí-ord éigníoch dughabhálach, patrúin mhírialta ite agus mar sin de. Uaireanta bheadh
gá le measúnú maidir leo siúd is níor mhór iad a chur san áireamh agus cláir oideachais á bpleanáil.
Leathnaíodh an taighde ar idirghabhálacha ASD go mór le blianta beaga anuas. I gcuid de na staidéir,
áfach, níor sroicheadh na critéir ná na caighdeáin le go gcuirfí fianaise san áireamh. Mar shampla,
ar an iomlán 1,021 staidéar a scagadh don léirmheas rianúil NCSE ar ábhar scríofa, níor shroich ach
176 díobh na hocht gcinn de chritéir (aois/fáthmheas, measúnú ar idirghabháil; úsáideach; éifeacht
idirghabhálacha; suíomh; dearadh taighde; sonraí torthaí; scála ama) a éilítear chun dul isteach sa
léirmheas. Ar na 176 staidéar, níor shroich ach 85 na critéir chuí lena gcur isteach sa léirmheas ar
deireadh (Bond et al, á phriontáil).
Obair chasta is ea an léirmheas ar an ábhar leathan ar fad a fhoilsítear. Is deacair torthaí a chur
i gcomparáid nuair a bhíonn difríochtaí iontu maidir le catagóirí idirghabhálacha, le tréimhsí is
le modhanna um thomhas torthaí, le córais rátála nó le marcanna airde fianaise. Toisc gur aicíd
ilchineálach í ASD, ina mbíonn réimse deacrachtaí idir iompair, cumarsáide agus sóisialta thar
speictream leathan riachtanas is comharthaí, is deacair uaireanta aon chomparáid a dhéanamh ó
thaobh taighde de. Go minic díríonn an taighde ar cheann amháin de na cineálacha úd dúshláin nó
ar leanaí nó daoine óga ag a bhfuil riachtanais éagsúla.
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Cé gur aithin léirmheasanna eagraithe réimse éagsúil idirghabhálacha a bhí éifeachtach, luadh
srianta leis an taighde ar an ngné seo. Mar shampla luadh na pointí seo a leanas:

•

Is deacair tuairim ghinearálta a bhunú ar shamplaí beaga mall (díríonn léirmheasanna
eagraithe ar an bhfadhb úd trína mhíniú nach mbunaítear fianaise aon éifeacht gan dóthain
staidéar déanta uirthi agus dóthain lucht freagartha sa tsampla).

•

Easpa staidéir ann ar thrialacha cóimheasta faoi thuairim (RCT), an idirghabháil a luaitear
de ghnáth mar an modh is fearr chun ardchaighdeán fianaise ar éifeacht a sholáthar (cé gur
méadaíodh ar an úsáid RCT le blianta beaga anuas).

•

Easpa taighde ar leanaí ag fás aníos is ar dhaoine óga – bíonn an-chuid fianaise ar
idirghabhálacha atá éifeachtach sa taighde i measc leanaí idir trí agus 12 bliain d’aois.

•

Easpa tuisceana ar na fáthanna go n-éiríonn le hidirghabhálacha áirithe i gcás leanaí is
daoine óga áirithe seachas a chéile. De réir cuid den dtaighde bíonn baint ag na cúrsaí úd
le IQ, le comharthaí ASD nó le géire na gcomharthaí i dtús na hidirghabhálacha ach níltear
ar aon intinn faoi na cúrsaí céanna.

•

Níl dóthain forbairt déanta fós ar na modhanna is fearr chun idirghabhálacha éifeachtacha
a fheidhmiú i scoileanna agus pobail.

In ainneoin na gceisteanna casta d’aithin cuid de na léirmheasanna eagraithe a foilsíodh le déanaí
réimse idirghabhálacha, ó thaobh teoiricí áirithe, a bheadh éifeachtach b’fhéidir do scoláirí áirithe
ar a bhfuil ASD. Mar eolas, liostáiltear agus mínítear iad in Aguisín 5.
Ar na torthaí taighde is tábhachtaí ar idirghabhálacha oideachais do scoláirí ar a bhfuil ASD tá:

•

Aithníodh i léirmheasanna eagraithe go bhfuil réimse éagsúil idirghabhálacha a bhí
éifeachtach do scoláirí áirithe ar a bhfuil ASD. Baineann siad le teoiricí éagsúla mar theoiric
iompair, síceolaíocht fhorbartha agus staidéir dírithe ar chumarsáid.

•

Ba chóir do chleachtóirí an fhianaise taighde a chur san áireamh agus idirghabhálacha á
roghnú, chomh maith le gnéithe eile mar gá agus taithí, ionchur tuismitheoirí, measúnú
agus tuairimí proifisiúnta maraon le taithí, cumas agus riachtanais oiliúna múinteoirí agus
scoileanna.

•

Toisc gur aicíd ilchineálach í ASD, is iad na hidirghabhálacha is éifeachtaí ná iad siúd a
chuireann riachtanais an duine aonair san áireamh. Ba chóir na hidirghabhálacha a bhunú ar
riachtanais mheasta an scoláire agus monatóireacht a dhéanamh ar an úsáid i gcaitheamh
na haimsire lena fháil amach an bhfuil aon tairbhe á baint astu.

•

Ní mar a chéile réimse ná tréimhse ama na hidirghabhálacha do chách mar beidh an-chuid
cúnamh sa saol laethúil ag teastáil ó scoláirí áirithe ar a bhfuil ASD seachas a cheile.
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•

Ba chóir go mbeadh gach scoláire ASD, chomh maith le cách, in ann teacht ar oideachas
oiriúnach dá gcuid riachtanas agus cumas trí churaclam leathan éagsúil a bhaineann le
hábhar. Ba chóir díriú leis ar dhúshláin shóisialta, iompair agus cumarsáide a bhíonn rompu.

•

I dtreoracha ó thíortha eile aithnítear go bhfuil gá le cur chuige struchtúrtha is le teagasc
soiléir i dteannta pleanáil oideachais don scoláire aonair.

2.4.4 Plé
Is léir do NCSE, ó thorthaí taighde ar an mórgóir, go mbaineann scoláirí áirithe ASD leas as réimse
idirghabhálacha oideachais ó thaobh na riachtanais lárnacha a bhaineann le ASD, a chuimsíonn
cúrsaí cumarsáide, sóisialta agus iompair. Ba chóir na hidirghabhálacha, a bhfad agus a ndoimhne a
bhunú ar riachtanais mheasta an scoláire aonair agus dá bhrí sin ní fhéadfar aon bheart a mholadh
sna cúrsaí úd.
Tuigimid go spreagtar tuismitheoirí agus scoileanna is go mbíonn siad ag iarraidh teacht ar
idirghabhálacha rathúla do scoláirí ar a bhfuil ASD. Dá réir sin bíonn tuismitheoirí leochaileach ann
is iad ag tástáil modhanna is gan aon fhianaise acu ar a bhfiúntas ach amháin a mbíonn cloiste
acu fúthu. Uaireanta baineann leas tráchtála leis an scéal, mar shampla comhlachtaí a chuireann
a dtáirgí féin chun cinn is iadsan daor go leor. Cruthaítear éileamh ar idirghabháil áirithe ó am go
chéile dá dheasca de réir mar a thagtar ar idirghabhálacha nua. Deir tuismitheoirí nach mbíonn
lucht proifisiúnta ar aon intinn maidir le comhairle is go gcuirtear mearbhall orthu toisc an réimse
leathan idirghabhálacha a bhíonn ar fáil.
Nuair a bhíonn tuismitheoirí agus lucht proifisiúnta ag iarraidh idirghabhálacha a mheas, ba chóir
treoir a leanúint maidir le cáilíocht agus méid an fhianaise atá ann bunaithe ar thaighde. Níor
mhór freisin aon srianta leis an idirghabháil a thuiscint. Is deacair le haon tuismitheoir a leithéid a
dhéanamh mar beidh cách ag iarraidh teacht ar an gcur chuige is déanaí agus iad ag súil go ndéarfar
leo go bhfuil fianaise nithiúil taighde ann. Tarlaíonn a leithéid go háirithe má theip ar idirghabhálacha
go dtí sin. Luaitear taighde eolaíochta mar chruthúnas ar éifeacht nuair nach ann dá leithéid ar chor
ar bith. Mar shampla luaitear baint chrágtha miotal tocsaineacha; idirghabháil áirithe bia, éascú
cumarsáide agus le déanaí anseo in Éirinn, tuaslagán mianrach míorúilteach (MMS) nó tuaradh
tionsclaíoch. Tar éis dúinn an t-ábhar scríofa a foilsíodh le déanaí faoi réimse idirghabhálacha a
scrúdú, rinneamar liosta de na cinn a léirigh éifeacht ar áirithe ar a bhfuil ASD. (Féach Aguisín 5).
Tá an bonn taighde ag leathnú go tapaidh agus idirghabhálacha nua ag teacht chun cinn gan stad.
Is dóigh linn go bhfuil sé tábhachtach córas a bheith ann chun iad a athbhreithniú agus a liostáil
go rialta.
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Is dóigh le NCSE go mba chóir go mbeadh tuismitheoirí agus múinteoirí in ann teacht ar mheasúnú
cruinn ildisciplíneach in am tráth i gcás scoláirí ag a bhfuil riachtanais chasta oideachais, é sin
déanta ag foireann sláinte ar a mbeidh lucht proifisiúnta ach na cáilíochtaí agus taithí cuí a bheith
acu30, iad ag obair nuair is gá le síceolaithe NEPS agus an scoil. D’aithneodh an measúnú céanna
neart, cumas agus riachtanais an scoláire i dtreo idirghabhálacha oideachais.
Caithfidh múinteoirí athmhachnamh a dhéanamh go minic ar idirghabhálacha ar eagla nach mbeidh
na torthaí a rabhthas ag súil leo ag tarlú. Seans go gcruthófaí strus nó cruachás don scoláire/
teaghlach. Le himeacht aimsire is an scoláire ag forbairt b’fhéidir go n-athrófaí nádúr/doimhne
idirghabhálacha de réir riachtanas foghlama is lena chinntiú go mbaintear amach torthaí de réir
mianach an scoláire. Caithfidh múinteoirí a bheith in ann teacht ar Forbairt Ghairmiúil Leanúnach
um mheasúnú gá foghlama an scoláire ar a bhfuil ASD agus um idirghabhálacha cuí oideachasúla
a aithint is a chur i bhfeidhm (féach Mír 2.3 mar a bpléitear oideachas múinteoirí). Ba chóir do
scoileanna leas a bhaint as an bpróiseas leanúnach féinmheasta lena chinntiú go mbíonn oideachas
cuí ag na scoláirí ASD is go mbíonn an t-eolas, scileanna, tuiscint agus cumas acu chun é sin a
sholáthar dóibh.
Tuigimid i bhfírinne go mbíonn sé dian ar thuismitheoirí agus ar scoileanna ag iarraidh teacht ar
mheasúnú agus idirghabhálacha ó lucht cuí proifisiúnta, leibhéil foirne ildisciplíneacha FSS agus
NEPS á gcur san áireamh. Dá bhrí sin molaimid:

Moladh 5: Idirghabhálacha Oideachais do Scoláirí ar a bhfuil ASD
Ba chóir measúnú ildisciplíneach FSS a bheith mar bhonn faoi chláir oideachais a fhorbairt
sna scoileanna agus faoi idirghabhálacha cuí bunaithe ar fhianaise a aithint do scoláirí
ar a bhfuil ASD.
5.1 Níor mhór dóthain acmhainní a bheith ag an Seirbhís um Thacaíocht Chuimsithe chun
clár cuimsitheach náisiúnta a sholáthar a chinnteoidh go mbeidh múinteoirí oilte agus
cáilithe chun idirghabhálacha oideachais a roghnú de réir riachtanas an scoláire is
iadsan bunaithe ar fhianaise31.
5.2 Ba chóir do ROS dualgas an liosta idirghabhálacha oideachais ASD bunaithe ar
fhianaise a uasdátú go foirmeálta rialta a chur ar Ionad Uathachais Middletown32.
5.3 Ba chóir don bhainistíocht scoile a chinntiú go mbíonn na hidirghabhálacha oideachais
ASD bunaithe ar fhianaise.

30

Is iad lucht proifisiúnta cuí sa chomhthéacs seo ná síceolaithe, teiripe urlabhra is teanga, OT a bhféadfadh eolas don mheasúnú
proifisiúnta a bhaint as breathnú agus measúnú mhúinteora agus as ionchur tuismitheoirí.

31

Mínítear cleachtas bunaithe ar fhianaise sa réimse oideachais mar straitéis teagaisc, idirghabháil nó clár teagaisc ar a raibh
torthaí dearfacha go leanúnach nuair a rinneadh tástáil orthu (Mesibov & Shea, 2011).

32

Bunaíodh Ionad Uathachais Middletown in 2007 chun tacú le barr feabhais um forbairt agus comhordú seirbhísí oideachais
do leanaí is daoine óga ar a bhfuil aicídí speictream uathachais (ASD). Maoinítear i bpáirt é ag An Roinn Oideachais, Tuaisceart
Éireann agus An Roinn Oideachais agus Scileanna, Éire.
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2.5 Tacaíochtaí Oideachasúla eile do scoláirí ar a bhfuil ASD
2.5.1 Soláthar atá anois ann
Is minic a bhíonn tacaíochtaí breise oideachasúla ó scoláirí ar a bhfuil ASD má táthar chun freastal
ar scoil, páirt a ghlacadh go réasúnta i ngníomhaíochtaí scoile agus torthaí a bhaint amach de réir
a mianach féin.
Baineann na riachtanais le míchumas intleachtúil, gá le cumarsáid, iompar dúshlánach, easpa
smacht ar mhothúcháin, galair leighis agus mar sin de. Dá réir sin maoiníonn ROS na tacaíochtaí
breise seo a leanas do scoláirí áirithe ar a bhfuil ASD chun gur féidir freastal leo ar scoil:

•
•
•
•
•
•

Tacaíocht SNA dóibh siúd ag a bhfuil riachtanais suntasacha cúraim de dheasca míchumais
Teicneolaíocht chabhrach
Fearas speisialtachta
Socruithe speisialta iompair scoile
Foirgnimh scoile a chur in oiriúint nuair is gá
Méadú ar an leibhéal deontas ceannsraithe do scoileanna speisialta agus scoileanna
lárshrutha ag a bhfuil ranganna speisialta.

2.5.2 A
 thbhreithniú ar an gCóras atá anois ann: Achoimre ar thuairimí
a léiríodh le linn Comhairliúcháin
Sa bhosca seo tá tuairimí ó rannpháirtithe grúpaí a bhailigh le chéile don chomhairliúchán mar
chuid den bhforbairt ar chomhairle polasaí. Ní gá go n-aontaíonn NCSE leo agus mínítear a
ndearcadh siúd sa mhír phléite anseo thíos.

Buanna an Chórais
Ar an mórgóir d’aithin na grúpaí comhairliúcháin go bhfuil na tacaíochtaí oideachasúla atá ann
(féach an liosta anseo thuas) an-oiriúnach is go n-éiríonn go maith leo ag freastal ar scoláirí ar
a bhfuil ASD.
Go príomha:
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•

Moladh tacaíocht agus oiliúint SESS agus measadh go raibh soláthar ardchaighdeáin
iontu

•
•

Luadh go raibh soláthar SNA riachtanach chun scoláirí áirithe ASD a chuimsiú

•

Go ginearálta bhí ardchaighdeáin agus éifeacht ann maidir le fearas speisialtachta agus
foirgnimh scoile a chur in oiriúint.

Bhí ag éirí go maith leis an scéim speisialta iompair scoile agus í mar bhua tábhachtach
do tuismitheoirí is scoláirí araon

Ag Tacú sna Scoileanna le Scoláirí ar a bhfuil Aicíd Speictream Uathachais – Comhairle Polasaí NCSE 2015

Leanaí Réamhscoile agus Scoláirí in Aois Scoile ar a bhfuil ASD

Ceisteanna tarraingthe anuas ag grúpaí comhairliúcháin
Léiríodh frustrachas nach beag toisc an oiliúint teoranta atá ar fáil do SNA agus dúradh go raibh
breis oiliúna agus sainoiliúint ag teastáil is í sin dírithe go príomha ar ASD, luadh PECS, Lámh,
iompar dúshlánach a smachtú, láimhseáil, ceisteanna céadfaíocha, agus riachtanais leighis a
bheadh ann mar gheall ar diaibéiteas, titeamas nó eile.
D’fhéadfaí ról SNA a leathnú do scoláirí ASD chun gné éigin de thacaíocht fhoghlaim a bhreith
isteach nó ról cúntóir mhúinteoireachta a ghlacadh, nó d’fhéadfaí cabhrú maidir le clár teiripe
a fheidhmiú.
Áis mhór is ea soláthar leanúnach tacaíochtaí SNA do scoláirí ar a bhfuil ASD agus iad ag aistriú
ó ranganna speisialta go ranganna lárshrutha.
Bhí frustrachas agus mearbhall faoi dháileadh SNA ar ranganna/scoileanna speisialta. Bhí
daoine a cheap go ndéantar an dáileadh ar bhonn rang iomlán gan aon cheann a thógáil de
riachtanais an scoláire aonair – ní hé sin an dearcadh polasaí.
Cheap grúpa amháin go raibh gá le speisialtóirí iompair i gcás ceisteanna tromchúiseacha
iompair. Níor aontaigh gach éinne leis sin, mar d’fhéadfaí an tacaíocht a sholáthar agus/nó a
mhaoirsiú, de réir gá, trí sheirbhísí NEPS nó seirbhísí síceolaíochta cliniciúla.
Leagadh béim ar na deacrachtaí a bhíonn uaireanta ag scoláirí ar a bhfuil ASD ag iarraidh
déileáil leis an iarbhunscoil, teipeann ar chuid acu toisc go dtagann imní ró-mhór orthu is
fágann siad an scoil.
Ní i gcónaí a bhíonn timpeallacht na scoile oiriúnach ann go fisiciúil do scoláirí ASD agus
tarlaíonn fadhbanna móra idir céadfaíoch agus iompair. Cáineadh an t-easpa maoinithe ar fáil
do TF idir cheannach agus cothabháil. Go mórmhór bíonn costas ag baint le teicneolaíocht
chabhrach a dheisiú, mar shampla fearas cumarsáide. Ní mór trealamh eile a dheisiú (ardaitheoirí,
suíocháin speisialta), caithfear ábhar inchaite a cheannach (lannú cártaí PECS nó ceannach
cógas cócaireachta go rialta) agus is ualach iadsan ar aon scoil ina bhfuil curaclaim dhifreáilte
tacaithe.
Fuarthas locht ar an gcóras iompair scoile nach bhfuil in ann iompar a sholáthar don turas go
suíomh cairde agus ar ais ar an mbonn céanna leis an iompar ó bhaile an scoláire agus ar ais.
Bhí imní ann toisc scoláirí ar a bhfuil ASD a bheith ag taisteal i bhfad go ranganna nó scoileanna
speisialta agus dúshláin ag baint leis sin maidir le ceisteanna céadfaíocha.
Bhíothas mí-shásta freisin toisc nach bhfuil maoiniú ó ROS don oiliúint bhunúsach ASD don
bhfoireann iomlán scoile (tiománaithe bus agus compánaigh bus san áireamh) ionas go mbeadh
feasacht uathachais ag cách agus eolas acu ar na cláir oideachais a úsáidtear sa scoil.
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2.5.3 Cad adeir an Taighde linn?
Sa mheasúnú seo a leanas ar sholáthar oideachais do scoláirí ar a bhfuil ASD fuarthas amach gur
aithin gach éinne, scoileanna, páirtithe leasmhara agus scoláirí san áireamh, go bhfuil ról lárnach ag
na SNA sa soláthar agus cúram do lucht ASD. Léirítear go soiléir go bhfuil frustrachas ar phríomhoidí, ar mhúinteoirí, ar thuismitheoirí agus ar na SNA féin toisc nach bhfuil aon struchtúr foirmiúil
Forbartha Gairmiúla Leanúnaí do SNA.
Cé nach bhfuil puinn taighde faoin saothar, i mórán dlínsí eile bíonn ról gníomhach ag lucht
paraphroifisiúnta is iad ag tacú le spriocanna oideachais do scoláirí ar a bhfuil ASD agus míchumais
eile.
De réir taighde, nuair a fhostaítear cúntóirí teagaisc, is orthusan a bhíonn an fhreagracht is mó
as pleanáil agus múinteoireacht maidir le riachtanais oideachasúla speisialta. Go minic is iad na
cúntóirí seachas na múinteoirí a chaitheann go rialta formhór an ama i dteannta na scoláirí.
Arís de réir taighde leagtar béim ar oiliúint agus maoirsiú cuí do lucht paraphroifisiúnta a oibríonn
sa seomra ranga le scoláirí ar a bhfuil ASD. Deirtear nach i gcónaí a chuireann tacaíocht ó lucht
paraphroifisiúnta le torthaí acadúla do scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, a
mhalairt b’fhéidir mar:

•
•
•

Laghdaítear ar an mbaint a bhíonn ag múinteoir le pleanáil is teagasc
Braitheann na scoláirí go ró-mhór ar an dtacaíocht
Bíonn na scoláirí i leataobh go sóisialta ó na scoláirí eile.

Má úsáidtear a leithéid de thacaíocht, ba chóir oiliúint agus maoirsiú cuí a bheith ann do lucht
paraphroifisiúnta chun éifeacht an am a chaitear leis na scoláirí a chinntiú.
De réir staidéar ar thacaíocht teagaisc trín dteicneolaíocht:
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•

Méadaítear ar an leas a bhaintear as teicneolaíocht ar mórán slite mar idirghabháil
oideachais do scoláirí ar a bhfuil ASD.

•

Éiríonn go breá i gcásanna áirithe ASD le tacaíocht teagaisc agus idirghabháil teicneolaíochta
(m.sh. teagasc trí chúnamh ríomhaire nó fearas ginte urlabhara).

•

Tá taighde ag teacht chun cinn adeir go bhfuil sí úsáideach chun samhlacha iompair a
thaispeáint, leideanna iompair a thabhairt, cumarsáid a fhorbairt agus scileanna a
mhúineadh ar bhonn eagraithe.

•

Má bhaintear leas cuí as an dteicneolaíocht is féidir tacú le le scoláirí ar a bhfuil ASD maidir
le spriocanna foghlaim a bhaint amach, iompar a mhaolú, iompar dúshlánach, cumarsáid,
súgradh agus scileanna sóisialta.

•

Gné tábhachtach is ea oiliúint agus tacaíocht do lucht úsáide agus teagaisc araon lena
chinntiú go mbaintear an leas agus an tionchar is fearr as an dteicneolaíocht.

Ag Tacú sna Scoileanna le Scoláirí ar a bhfuil Aicíd Speictream Uathachais – Comhairle Polasaí NCSE 2015

Leanaí Réamhscoile agus Scoláirí in Aois Scoile ar a bhfuil ASD

2.5.4 Plé
Is léir go mbíonn breis tacaíochtaí a chuimsíonn cúrsaí cumarsáide, sóisialta agus iompair ó scoláirí
áirithe ar a bhfuil ASD agus tá siad siúd á bplé sa chaibidil seo.

2.5.4.1

Tacaíochtaí Cúraim

Aithníonn NCSE tábhacht agus fiúntas an scéim SNA is í ag tacú le scoláirí ar a bhfuil ASD agus
riachtanais suntasacha cúraim acu ina teannta. Mholamar cheana féin go mba chóir tacaíocht
bhreise cúram a dháileadh chun cabhrú le scoileanna maidir le riachtanais chúraim os cionn an
ghnáthchúram a mbeifí ag súil léi sa tseomra ranga.
In ainneoin ciorclán a tháinig ó ROS (Ciorclán 0030/2014) le déanaí, tá mearbhall fós faoin obair
atá oiriúnach do SNA i gcás scoláirí áirithe. Molaimid go mb’fhiú do ROS a mheabhrú do scoileanna
gur féidir faoina gconradh dualgais chuí a dháileadh ar SNA is iad curtha in oiriúint do na scoláirí
(ROS Ciorcláin 12/05 agus 15/05).
Toisc go bhfuil tacaíocht SNA ag formhór lucht ASD (69 faoin gcéad) is dóigh linn nár mhór do ROS
athbhreithniú rialta a dhéanamh ar ról tacaíochta an SNA maidir le riachtanais chúraim na scoláirí
chun éifeacht an tsoláthair úd a chinntiú.
Caithfear tacú le scoileanna ionas go bhféadfaidh scoláirí aistriú ó ranganna nó scoileanna speisialta
go ranganna lárshrutha de réir a mbuanna is a gcumas féin. Is léir go mbíonn sé deacair do scoileanna
scaoileadh le SNA chun dul in éineacht le scoláire atá ag aistriú agus iompar dúshlánach i gceist.
Baineann tábhacht na tacaíochta leis an scoláire féin, leis an rang agus le múinteoirí chun go
n-éireoidh leis an dtrasnú agus uaireanta bheadh gá le SNA breise a dháileadh ar an scoil de bharr
aistriú go rang lárshrutha. Muna bhfuil SNA saor ar fáil cheana sa scoil, d’fhéadfaí dáileadh SNA
breise a cheadú go ceann tamaillín chun seans a thabhairt don scoláire socrú síos sa suíomh nua.
Lena linn sin d’fhéadfadh an SNA riachtanais chúraim an scoláire sa suíomh nua lárshrutha a mheas.
Bíonn mórán scoláirí ASD ann agus riachtanais suntasacha cúraim acu ó thaobh iompair agus
cumarsáide de. Mholamar cheana féin go mba chóir oiliúint a chur ar éinne a oibríonn le ASD ionas
go mbeadh feasacht uathachais ag cách. Baineann sé seo go mórmhór le SNA chun gur féidir leo
an ról tacaíochta a chur i gcrích, faoi stiúradh mhúinteora, mar chuid den phlean scoile maidir le
cúrsaí sóisialta agus/nó iompair do scoláirí ar a bhfuil ASD.
Cé go ndéantar an-chuid den oiliúint um aithint agus smachtú iompair ar bhonn ginearálta, leagann
NCSE béim ar an leibhéal scoile féin agus ar bhaint leis na scoláirí áirithe sin. Ba chóir do bhoird
bhainistíochta smaoineamh ar mhodhanna chun a leithéid de sholáthar a bhunú agus ar roghnú na
ndaoine a bheadh ag plé leis i gcomhthéacs riachtanais na scoile agus na scoláirí.
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Mhol grúpaí áirithe go leathnófaí an ról SNA chun tacaíocht oideachasúil nó teiripe a sholáthar do
scoláirí ar a bhfuil ASD nó go bhforbrófaí ról mar mhúinteoir cúnta a chabhródh maidir le tascanna
mar aird a thabhairt ar an obair atá idir lámha, nótaí a bhreacadh síos ón gclárdubh, orduithe
mhúinteora a thuiscint, cumarsáid agus mar sin de. I gcomhairle polasaí cheana féin luadh nach
i gcónaí a chuireann tacaíocht ó lucht paraphroifisiúnta le torthaí acadúla do scoláirí ag a bhfuil
riachtanais oideachasúla speisialta. Bíonn na scoláirí i leataobh, laghdaítear ar an mbaint leis an
múinteoir agus braitear go ró-mhór ar an dtacaíocht. Moladh go mbeadh múinteoirí láncháilithe
agus taithí acu ag na scoláirí úd chun freastal ar a gcuid riachtanas casta. I láthair na huaire, ní dóigh
linn go bhfuil dóthain fianaise ann chun tacú le grád nua mar mhúinteoir cúnta a bhunú chun oibriú
go speisialta le scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, ASD san áireamh, seachas
scoláirí eile (NCSE, 2013).
Ó foilsíodh an chomhairle úd ar ball, d’aontaigh ROS ar shamhail roghnach ar a dtugtar an
Tionscnamh um Athrú Soláthair (APP). Dáiltear breis uaireanta teagaisc seachas SNA do scoláirí ag
dul isteach san iarbhunscoil ag a bhfuil fadhbanna/míchumais mothúchán agus iompair (EBD). Mar
bhonn faoin samhail creidtear gur teagasc maidir le féinrialú iompair ó mhúinteoirí cáilithe atá de
dhíth ar na scoláirí úd seachas cúram SNA. Dúradh leis na scoileanna a ghlac páirt gur ghné lárnach
ab ea IEP agus pleananna gaolmhara chomh maith le rogha teagasc foirne a chleachtadh mar chuid
den tionscnamh.
D’iarr ROS ar NCSE athbhreithniú ar an samhail phíolótach a choimisiúnú is go seolfaí tuairisc
dheiridh faoi Mheán Fómhair 2016. Ina dhiaidh sin ba mhaith an rud é smaoineamh ar impleachtaí
na dtorthaí maidir le tacú le scoláirí iarbhunscoile ASD.

2.5.4.2

Sonraí um Luathscor agus Neamhláithreacht ón Scoil

Leag grúpaí comhairliúcháin béim go minic ar na deacrachtaí a bhíonn ag scoláirí ar a bhfuil ASD
ag iarraidh déileáil leis an iarbhunscoil. Bíonn cúiseanna difriúla leis – mar fhóibe scoile nó an-imní,
fadhbanna céadfaíocha nó fadhbanna sóisialta nó cumarsáide. Cé nach le ASD amháin a bhaineann
na ceisteanna úd, b’fhéidir go mbíonn lá giorraithe scoile ag cuid acu, nó is minic iad as láthair nó
éiríonn siad ar fad as dhul ar scoil.
Chun nádúr, réimse agus tionchar an fhadhb seo a thuiscint, caithfear na sonraí cuí a bhailiú um
thinreamh laghdaithe, luathscor agus neamhláithreachtaí. Is é an rud is tábhachtaí ná oideachas
in oiriúint do riachtanais an scoláire. Mholamar cheana féin go mba chóir don ROS iachall a chur
ar scoileanna sonraí cuí a bhailiú um thinreamh laghdaithe nó lá gearr scoile, luathscor agus
neamhláithreachtaí suntasacha i measc scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, ASD
san áireamh. Sin é ár ndearcadh fós ar chúrsaí.
Baineann an cheist tinreamh laghdaithe le scoláirí eile seachas leo siúd ag a bhfuil riachtanais
oideachasúla speisialta. Mholamar go mbeadh An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach,
Tusla, oiriúnach leis an eolas a ghlacadh agus anailís a dhéanamh air. Is fíor, áfach, go bhféadfadh
ROS a chinntiú go bhfuil an saothar úd oiriúnach do Roinn nó aisínteacht éigin eile.
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2.5.4.3

An Scéim Iompair Speisialta

Cuireann taisteal ar bhus scoile mar a bhfuil an-chuid gleo isteach go mór ar mórán scoláirí ar a
bhfuil ASD, go hairithe orthu siúd ag a bhfuil fadhbanna céadfaíocha a théann i bhfad ó bhaile go
ranganna/scoileanna speisialta. Aithníonn NCSE go gcuireann ROS am, tiomantas agus maoiniú
isteach sna socruithe speisialta úd agus aithnítear freisin an ról a bhíonn ag múinteoirí agus
scoileanna maidir leis an iompar a mhaoirsiú ar son sábháilteacht na scoláirí.
Éiríonn go maith leis an scéim iompair scoile agus is mór ag tuismitheoirí an soláthar céanna.
Déantar socruithe speisialta don scoláire a théann ar an scoil aitheanta is gaire atá ar fáil chun
freastal ar na riachtanais oideachasúla speisialta.
Bíonn ceist ó am go chéile má roghnaíonn tuismitheoirí an leanbh a sheoladh ar scoil nó rang
speisialta atá níos faide uathu, b’fhéidir toisc tacaíocht teiripe a bheith ar fáil ansiúd seachas sa
scoil is gaire dóibh. Ina leithéid de chás, nil an scoláire i dteideal na scéime a thuilleadh. Caitheann
tuismitheoirí tréimhsí fada leis an iompar scoile don leanbh ar son teiripe a fháil. Cuireann sé seo
go mór le strus agus bíonn tionchar ar cháilíocht beatha, ar shaol teaghlaigh agus ar chúrsaí airgid.
Arís bíonn ceist ó am go chéile faoin iompar idir an scoil agus an teach cúraim cairde. Bíonn anéileamh ar sheirbhísí cairde agus meas ag tuismitheoirí orthu. Cuireadh in iúl dúinn nach i gcónaí
a bheirtear leanaí ná daoine óga ón scoil go dtí an ionad cúraim cairde agus ar ais. Dar linn, scoil is
ea a bheith ar scoil, baile is ea a bheith sa bhaile. Dá bhrí sin, baile de facto is ea an t-ionad cúraim
cairde fad is atá an leanbh ag fanacht ann. Tugann an cúram cairde seans do thuismitheoirí agus
teaghlaigh sos a fháil ón gcúram 24 uair a chloig fichid, seacht lá na seachtaine, a bhíonn ó leanaí
agus daoine óga ar a bhfuil ASD. Deir cuid acu go mbíonn siad go mór faoi bhrú gan an sos úd. Ina
theannta san bíonn sos ag an leanbh/duine óg agus bíonn deiseanna breise foghlama i gceist.
Leag tuismitheoirí áirithe béim ar dheacrachtaí praiticiúla a tharlaíonn ina leithéid de chás faoin
easpa iompair. Mar shampla, beireann an bus scoile an leanbh ar scoil ar maidin ach caithfear dul
ag triall air/uirthi tráthnóna chun dul go dtí an cúram cairde. Arís caithfear dul ansiúd ar mhaidin
dar gcionn is é/í a bhreith ar scoil. Uaireanta soláthraíonn an teach cúraim seirbhís iompair má
bhíonn socruithe acu chuici sin nó socrú éigin ar bhonn áitiúil. Má chaitear dul ag triall ar an
leanbh, laghdaítear an tairbhe a bhaineann le cúram cairde mar ní bhíonn sos ceart in aon chor ag
tuismitheoirí. Cuirtear leis an bhfadhb má bhíonn bearna idir am oscailte/dúnta na scoile agus am
tosaithe an chúraim chairde.
Is é polasaí an ROS faoi láthair ná go mbeirtear an scoláire chuig cúram cairde agus ar ais más féidir,
sábháilteacht an scoláire á cur san áireamh, má tá an t-ionad ar an dturas oifigiúil a dhéantar de
ghnáth, má tá patrún rialta leis an gcúram agus muna gcuirtear breis costas ar an Stát. I gcúinsí eile
ní dóigh leis an Roinn gur féidir seirbhísí a chur in oiriúint ar bhonn aonair chuig ionad cúraim cairde
agus ar ais faoin scéim atá faoi láthair ann.
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Is dóigh le NCSE go mba chóir an scoláire a bhreith chuig an ionad cairde agus an scoil de réir na
ndálaí seo: má ceadaíodh cúram cairde don teaghlach; má ghlactar gurb é an t-ionad cúraim an
baile atá ag an scoláire go fóill. Dá bhrí sin iarraimid ar na Ranna cuí cur le cheile agus socruithe
a bhunú don iompar idir scoil agus ionad cúram cairde ionas gur féidir le teaghlaigh leas ceart a
bhaint as an dtréimhse úd faoisimh.
Is dóigh le NCSE freisin go mba chóir oiliúint bhunúsach ASD a bheith ann do thiománaithe bus
agus compánaigh bus ionas go mbeidh feasacht uathachais acu is go dtuigfidh siad an strus a
thagann ar scoláirí i gcás dálaí nua nó má chuireann forualach céadfaíoch isteach orthu.

2.5.4.4

Cúnamh Teicneolaíoch don bhFoghlaim

Léiríonn taighde agus cleachtas go mbíonn tionchar dearfach ag an dteicneolaíocht ar fhorbairt an
scoláire. Mar shampla, is minic a bhíonn deacrachtaí ag scoláirí ar a bhfuil ASD maidir len iad féin
a chur in iúl toisc gur foghlaimeoirí amhairc iad go príomha. Bíonn fearais lárshrutha mar thaibléid
an-úsáideach chun cur le cumarsáid agus foghlaim. Bíonn seans ann leis don oideachas agus don
siamsaíocht in éineacht agus dá réir sin táid riachtanach mar chuid de chlár oideachais an scoláire.
Ba chóir do mhúinteoirí a bheith in ann leas a bhaint as an dteicneolaíocht agus níor mhór freisin
go dtuige siad cathain is cóir í a úsáid ó thaobh oideachais de.
Bíonn gá le leanúnachas ar fud suíomh oideachais maidir leis an dteicneolaíocht (bogearraí san
áireamh) a mbeidh maoiniú ar fáil di agus a mbeidh fianaise éifeacht ina leith maidir le teagasc
scoláirí ar a bhfuil ASD. Tagann athrú gach aon lá ar an dteicneolaíocht agus is deacair le múinteoirí,
scoláirí agus riarthóirí coimeád suas leis na forbairtí is déanaí. Molaimid maoinú a thabhairt don
Ionad Uathachas Middletown chun taighde a dhéanamh ar an dteicneolaíocht (bogearraí san
áireamh) agus chun liosta a dhéanamh is a uasdátú den dteicneolaíocht a bheadh éifeachtach
maidir le teagasc scoláirí ar a bhfuil ASD.

2.5.4.5

Deontais Cheannsraithe

Íoctar deontais cheannsraithe le scoileanna do chostais reatha in aghaidh an lae, mar shampla
córas téite, glantachán, soilsiú, cothabháil an áitribh agus soláthar ábhar is acmhainní teagaisc.
Méadaítear ar an leibhéal, de réir catagóir míchumais, do scoileanna speisialta agus lárshrutha ag
a bhfuil ranganna speisialta mar chúnamh do na costais bhreise a bhaineann le ranganna beaga a
bhunú. Tá difríocht, áfach, idir an leibhéal bunscoile agus iarbhunscoile do ranganna speisialta. Ba
mhaith le NCSE aird a tharraingt ar ár gcomhairle cheana féin a leagann béim ar an dtábhacht a
bhaineann leis an leibhéal céanna deontas ceannsraithe do bunscoileanna agus iarbhunscoileanna33.

33
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Tá sonraí deontas ceannsraithe ar fáil ar an suíomh idirlín ROS ag:
www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/Grants-and-Additional-Support/Capitation-Grant/
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2.5.4.6

Fearas Speisialtachta

Faigheann ranganna nua speisialta (aon chatagóir míchumais):

•
•
•
•

Deontas tosaithe go €6,500 in aghaidh an ranga do thacaithe teagaisc agus fearas ranga
Deontas aon uaire €7,000 d’fhearas ilchéadfaíoch
€5,000 don TEC in aghaidh seomra ranga amháin bunscoile
Maoiniú eile do threalamh agus troscán speisialtachta.

Ar an mórgóir ní raibh na sonraí deontas seo soiléir in aon chor do phríomhoidí. Bhí sé dian orainn
féin fiú an t-eolas a chinntiú agus táimid buíoch don ROS as na deontais agus na cúinsí a bhaineann
leo a shoiléiriú dúinn. Toisc gur léir go bhfuil mearbhall ar dhaoine, ba mhór an chabhair í dá
ndéanfadh ROS an t-eolas a shoiléiriú do na scoileanna.
Faoi láthair is é an tAonad ROS um Thógáil agus Pleanáil a chuireann comhairle ar scoileanna
faoi sheomra speisialtachta iarbhunscoile, mar shampla saotharlann eolaíochta. Measann NCSE go
mba chóir don Aonad céanna trealamh lárnach agus troscán a shonrú do ranganna speisialta cé go
n-aithneofaí go mbeadh gá le cur leis an soláthar do scoláirí áirithe. D’fhéadfadh ROS féachaint arís
ar an ndeontas tosaithe i gcomhthéacs na sonraithe céanna.
Luaigh grúpaí comhairliúcháin gur minic a bhíonn ardchostas ar threalamh a chothabháil nó ar
threalamh nua a cheannach do scoláirí ar a bhfuil ASD i ranganna/scoileanna speisialta (lannathóirí
nó binsí nó cathaoireacha) toisc séala a chaite orthu nó trí eachtraí maidir le hiompar dúshlánach.
Ina theannta san, bíonn gá le hábhar inchaite mar chártaí PECS, leabhair, bréagáin agus cluichí
oideachais a bhíonn caite amach de bharr a bheith in úsáid gan stad.
Bronntar deontas um mhionoibreacha (€5,500 go bunúsach agus €18.50 in aghaidh an scoláire
lárshrutha agus €74 do scoláire riachtanais oideachasúla speisialta) chun costas damáiste a
chlúdach. Is eol dúinn go gcaitear trealamh scoile go tapaidh a bhíonn in úsáid do scoláirí ASD de
dheasca iompair dhúshlánaí nó saghsanna eile iompair aithrise. Dá bhrí sin molaimid go ndéana
ROS athbhreithniú ar cheist an deontas mionoibreacha a bheith leordhóthaineach don úsáid
bhreise troscán agus trealamh a tharlaíonn sna cásanna úd.
Is eol dúinn freisin gur luaigh ROS go mbeidh bac maoinithe ann maidir le deontas mionoibreacha
as seo amach (suíomh idirlín ROS, thángthas air 12 Bealtaine 2015). D’fhéadfaí fadhbanna móra
a chruthú dá réir sin do scoileanna mar a bhfuil ranganna ASD agus eile speisialta, iarraimid go
dtugtar díolúine do ranganna/scoileanna speisialta, é sin nó córas eile maoinithe a bhunú chun
trealamh riachtanach a cheannach má bhíonn gá leis.
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2.5.4.7

Soláthar Iarscoile

Tríd síos an chomhairliúcháin ar fad ba léir an-imní ar thuismitheoirí maidir le todhchaí na leanaí
nuair a fhágtar an scoil. Luaigh duine amháin ‘titim le faill’ agus cheap go mba chóir leanúint den
soláthar an-mhaith scoile ASD is é a bhreith ar aghaidh chuig roghanna iarscoile. Measadh go
ginearálta nach raibh aon soláthar cuí ná tacaíocht iarscoile ann do scoláirí ASD, go háirithe i gcás
riachtanas casta.
Tá imní ar NCSE go bhfuiltear ag súil nach mbeidh aon roghanna speisialtachta iarscoile ó scoláirí a
thagann ó scoileanna lárshrutha mar ní dóigh linn gur fíor é sin. Cé go mbíonn torthaí ardleibhéil ag
scoláirí áirithe ar a bhfuil ASD sna scrúduithe teistiméireachta, táthar ann leis gan dabht a rachadh
sé dian orthu dul isteach i gcúrsa iarscoile ag ETB nó Solas.
Chuaigh FSS i dteagmháil le scoileanna le déanaí is iad ag iarraidh eolas ar an líon déagóirí fásta a
bheadh ag lorg seirbhísí lae do dhaoine fásta. Aithnítear gur maith an rud é sin mar beidh an t-am
acu chun na seirbhísí cuí a eagrú dóibh siúd ag a bhfuil riachtanais chasta. Ina theannta san tá
straitéis chuimsitheach fostaíochta á mbunú ag NDA i gcomhar le Ranna agus aisínteachtaí cuí a
bheidh mar chreat 10 bliana um cheisteanna fostaíochta do lucht míchumais.
Is fíor, áfach, go gceapann NCSE go bhfuil sé in am don ROS agus RSL/FSS soláthar agus tacaíochtaí
iarscoile a scrúdú lena chinntiú go mbíonn roghanna ciallmhara iarscoile ag scoláirí ag a bhfuil
riachtanais chasta agus nach dtéitear ar strae idir na seirbhísí go léir. Ba chóir smaoineamh ar a
mbeidh ag teastáil ó na scoláirí úd chun dul ar aghaidh go breis/ardoideachas agus/nó fostaíocht
nó seirbhísí lae do dhaoine fásta nó oideachas leanúnach nó oiliúint do phost. Ba chóir go mbeidís
in ann páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí réasúnta ciallmhara tar éis na trasnaithe úd.

74

Ag Tacú sna Scoileanna le Scoláirí ar a bhfuil Aicíd Speictream Uathachais – Comhairle Polasaí NCSE 2015

Leanaí Réamhscoile agus Scoláirí in Aois Scoile ar a bhfuil ASD

Maidir le tacaíochtaí oideachasúla do scoláirí ar a bhfuil ASD, molann NCSE:

Moladh 6: Tacaíochtaí eile Oideachais
6.1 Cúntóirí um Riachtanais Speisialta
Ag cur lena ndúradh cheana faoi ról an SNA a shoiléiriú (Ciorclán 30/2014), b’fhiú do
ROS a mheabhrú do scoileanna go ligeann an conradh do dhualgais chuí, curtha in
oiriúint do na scoláirí, a dháileadh ar na SNA.
Ba chóir do ROS athbhreithniú rialta a dhéanamh ar ról tacaíochta an SNA um
riachtanais chúraim na scoláirí ASD chun éifeacht a chinntiú.
Ba chóir cead a thabhairt do NCSE breis tacaíocht SNA a dháileadh nuair is léir go
mbíonn gá leis chun cúnamh a thabhairt maidir le trasnú, laistigh de scoil, ó rang
speisialta go rang lárshrutha ar bhonn lánaimseartha. Bheadh teorainneacha ama
leis an dtacaíocht agus dhíreofaí ar an scoláire a bheith neamhspleách maidir leis an
dtrasnú chomh luath agus ab fhéidir.
6.2 Forbairt phroifisiúnta leanúnach (CPD) do gach ball foirne a bhaineann leis an
scoil
Ba chóir don ROS socrú a dhéanamh chun clár oiliúna ginearálta do SNA um scileanna
lárnacha a eagrú chun tabhairt faoi na príomhscilleanna a shealbhú ar chóir dóibh a
bheith acu agus cuimhneamh air seo nuair a mhaoinítear boird bhainistíochta. Is iad
na boird a bheadh freagrach as a chinntiú go gcríochnaítear an clár ginearálta.
Ba chóir an oiliúint a thabhairt leis do dhaoine eile a mbíonn baint acu le ASD mar
thiománaithe bus agus compánaigh bus ionas go mbeadh feasacht uathachais acu is
go dtuigfidh siad an strus a bhíonn ag baint léi.

6.3 An Scéim Iompair Speisialta
Ba chóir do na Ranna Sláinte agus Oideachais, trín mheitheal trasranna, smaoineamh
ar shocruithe agus iad a bhunú chun go bhféadfar scoláirí ag a bhfuil riachtanais
oideachasúla speisialta, ASD san áireamh, a iompar:

•

Idir ionad cúraim cairde agus an scoil, ar an mbonn céanna is a bheirtear iad
idir scoil agus baile; agus

•

Go dtí go dtarlaíonn soláthar iomlán an pholasaí um mhíchumas chun
cinn – chuig ranganna agus scoileanna eile muna mbíonn FSS in ann teiripe
riachtanach a sholáthar sa scoil áitiúil.

Ba chóir do FSS a chinntiú go mbíonn amanna tosaithe agus críochnaithe an chúraim
chairde agus na scoile ag teacht lena chéile ionas nach mbeidh bearnaí sa tseirbhís
don leanbh/teaghlach.
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6.4 Cúnamh Teicneolaíoch don bhFoghlaim
Mar chuid den oiliúint ghinearálta in ASD, ba chóir oiliúint um chúnamh teicneolaíoch
don bhfoghlaim i gcás ASD a thabhairt do mhúinteoirí i ról nó post speisialtachta.
Ba chóir maoiniú a thabhairt don Ionad Uathachais Middletown chun taighde a
dhéanamh ar an dteicneolaíocht (bogearraí san áireamh) agus chun liosta a dhéanamh
is a uasdátu ar an méid a bheadh éifeachtach um theagasc scoláirí ar a bhfuil ASD.
6.5 Deontais Cheannsraithe
Ba chóir do ROS smaoineamh ar an méadú ar an ndeontas ceannsraithe ASD i
mbunscoileanna a leathnú ar an mbonn céanna go scoileanna iarbhunoideachais mar
a bhfuil ranganna speisialta mar chúnamh leis na costais bhreise a bhaineann leis na
ranganna céanna.
Ba chóir do ROS a chinntiú go bhfaigheann gach iarbhunscoil (deonach, pobail/
cuimsitheach agus BOO) comhbhrí an leibhéal deontas ceannsraithe do scoláirí i
ranganna speisialta ar a bhfuil ASD.
6.6 Troscán agus Fearas
Ba chóir do ROS ceist a chur an bhfuil an chuid oideachais speisialta den deontas
mionoibreacha (€5,500 go bunúsach agus €18.50 in aghaidh an scoláire lárshrutha
agus €74 do scoláire riachtanais oideachasúla speisialta) leordhóthaineach don úsáid
bhreise troscán agus trealamh a tharlaíonn i gcás iompair dúshlánaí.
Dá mbíodh bac maoinithe ar mhaoiniú don deontas mionoibreacha sa todhchaí, ba
chóir do RSS córas eile maoinithe a bhunú do scoileanna mar a bhfuil ranganna ASD
chun trealamh riachtanach a cheannach (mar shampla lannathóirí, ardaitheoirí, fearas
fótachóipeála, bogearraí agus earraí inchaite.)
D’eiseodh ROS na sonraí um throscán agus trealamh lena suiteáil i rang speisialta
agus d’fhéadfaí féachaint arís ar an ndeontas tosaithe ina gcomhthéacs siúd.
6.7 Soláthar iarscoile
Caithfidh na Ranna agus aisínteachtaí cuí gaolmhara cur le chéile agus athbhreithniú
a dhéanamh ar an soláthar roghanna iarscoile do scoláirí ag a bhfuil riachtanais
oideachasúla speisialta, ASD san áireamh, lena chinntiú go mbeifear in ann páirt a
ghlacadh i réimse deiseanna ciallmhara idir obair, oideachas agus socruithe eile.
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2.6 Síneadh leis an Scoilbhliain (Soláthar Iúil)
2.6.1 Soláthar atá anois ann
Rugadh isteach an scéim um shíneadh leis an scoilbhliain (ESY) – ar a dtugtar freisin soláthar
Iúil – do scoláirí ag a bhfuil míchumais foghlama trom/doimhin, tar éis breith san Ardchúirt i gcás
O’Donoghue v An tAire Sláinte, An tAire Oideachais, Éire agus an Ard-Aighne, 1993. Dúirt an tUas.
Breitheamh Ó hAnnluain:
‘The lengthy holiday breaks which take place in the life of the ordinary primary school appear
likely to cause serious loss of ground which may never be recovered, in the case of children
with severe or profound handicap. Accordingly, to deal adequately with their needs appears
to require that the teaching process should, so far as practicable, be continuous throughout
the entire year’.
Leathnaíodh an Scéim um Shíneadh leis an Scoilbhliain go scoláirí ar a bhfuil ASD i scoileanna agus
ranganna speisialta agus ina dhiaidh sin do na scoláirí céanna i scoileanna lárshrutha. Níor leanadh
den scéim ar feadh na bliana mar ba é an tuairim go mbíodh sos ó ghnáthchúrsaí scoile de dhíth
ar gach aon scoláire.
Tacaítear le scoláirí trín scéim ESY trí mhodhanna éagsúla:

•

Bíonn mí iomlán scoile sa bhreis ag scoláirí ar a bhfuil ASD i scoileanna agus ranganna
speisialta bunscoile. Má thoilíonn scoil gan a bheith páirteach sa scéim, féadfar 40 uair a
chloig de theagasc baile a bhronnadh ar scoláirí intofa (10 uair sa tseachtain x 4).

•

Bronntar 40 uair a chloig de theagasc baile ar scoláirí iarbhunscoile agus orthu siúd i
ranganna lárshrutha i mbunscoileanna ar a bhfuil ASD.

2.6.2 A
 thbhreithniú ar an gCóras atá anois ann: Achoimre ar thuairimí
a léiríodh le linn Comhairliúcháin
Sa bhosca seo tá tuairimí ó rannpháirtithe grúpaí a bhailigh le chéile don chomhairliúchán mar
chuid den bhforbairt ar chomhairle polasaí. Ní gá go n-aontaíonn NCSE leo agus mínítear a
ndearcadh siúd sa mhír phléite anseo thíos.

Buanna an Chórais
Is mór ag tuismitheoirí agus teaghlaigh an síneadh leis an scoilbhliain a thugann faoiseamh
riachtanach dóibh fhéin agus a thugann struchtúr agus patrún rialta do scoláirí ar a bhfuil ASD
i gcaitheamh an tsamhraidh.
Is maith an rud é clár struchtúrtha scoile agus leanúnachas foirne chun leanúint den bhforbairt
ar scileanna acadúla agus sóisialta.
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Thaitin an bhéim ar scileanna beatha agus sóisialta le grúpaí áirithe, cé nach cuid den gclár
acadúil a leithéid, measadh gur chuid lárnach í den oideachas do scoláirí ar a bhfuil ASD.
Aontaíodh ar an iomlán go raibh an soláthar tréimhse cairde do thuismitheoirí agus teaghlaigh
scoláirí ar a bhfuil ASD ar an ngné ab fhearr den scéim.

Ceisteanna tarraingthe anuas ag grúpaí comhairliúcháin
Ba léir gur cheap na grúpaí go léir nach raibh an scéim ag oibriú, ar bhonn ginearálta, de réir an
aidhm a bhí ar dtús léi agus nach bhféadfaí í sin a chur i gcrích mar atá an scéim faoi láthair.
Is minic a fhostaítear múinteoirí nua agus/nó SNA don soláthar Iúil, uaireanta ní bhíonn aithne
acu ar na scoláirí ná puinn taithí ar a bheith ag obair lena leithéid de scoláire ASD. Sin toisc
go mbíonn saoire ó na gnáthmhúinteoirí (múinteoirí ranga agus SNA) nó ní maith leo mí sa
bhreis ar an scoilbhliain a chur isteach. Dá dheasca san, b’fhéidir nach leantar ar aon bhonn
ciallmhar struchtúrtha de chlár acadúil an scoláire. Léiríodh imní faoi theacht is imeacht
múinteoirí go rialta, rud a chuireann isteach go mór ar scoláirí ar a bhfuil ASD ar a mbíonn sé
dian teacht isteach ar aon saghas athruithe. D’fhéadfadh sé seo a bheith dainséarach freisin
má bhíonn scoláire leochaileach ann maidir le riachtanais leighis nó iompar dúshlánach muna
gcomhlíontar gá ceadfaíoch nó eile.
Bhí sé deacair do phríomhoidí an scéim a reáchtáil agus luaigh mórán acu nach bhféadfaí
leanúint den scéim mar atá faoi láthair.
Ní i gcónaí a nasctar na cláir oideachais le cláir aonair na scoláirí agus bíonn easpa leanúnachais
i gclár oideachais an scoláire dá dheasca.
Ba iad na scéimeanna baile ESY ba lú éifeacht ó thaobh soláthair de, bíonn gá le monatóireacht
agus rialú agus níl aon mhiosúr sóisialta iontu. Ba rí-dheacair le tuismitheoirí teagascóirí cáilithe
ag a bhfuil taithí a fháil chun an scéim um síneadh leis an scoilbhliain a sholáthar.
Bhí grúpaí ann a cheap nach raibh aidhm na scéime oiriúnach ón gcéad lá is go mba chóir
athbhreithniú agus soiléiriú a dhéanamh. Luadh gur bunaíodh na cláir don chuid ba mhó ar
fhorbairt shóisialta agus ar thaithí éagsúil lasmuigh den scoil nach bhféadfaí b’fhéidir a eagrú
le linn an téarma. Ní bhíonn gá ag scoláirí le síneadh leis an gclár acadúil ach le cláir solúbtha,
spraíúil gan bhaint le spriocanna acadúla. Do na scoláirí ASD ba chóir díriú sna cláir úd ar
scileanna sóisialta agus cumarsáide agus ar ghníomhaíochtaí a bheadh ar bun ag scoláirí eile le
linn laethanta saoire an tsamhraidh.
Luadh freisin go mba chóir an gá a bhunú ar riachtanais an scoláire seachas ar chatagóir
míchumais agus nár chóir do scoláirí eile ag a raibh riachtanais chasta oideachasúla speisialta
a bheith lasmuigh den scéim. Cheap grúpaí áirithe go mba chóir freastal go háirithe orthu
siúd a bhí faoi mhíbhuntáiste mar nach mbeadh mórán tuismitheoirí in acmhainn deiseanna
imeachtaí sóisialta a eagrú do na leanaí sa samhradh.
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Baineann taobh diúltach le riarachán na scéime do na scoileanna mar bíonn fadhbanna éagsúla
acu (mar shampla, moill ar thuarastal múinteoirí, dálaí fostaíochta na SNA agus deireadh leis
an liúntas d’eagraithe nua an chláir). Mar sin bíonn níos lú suime ag na scoileanna inti de réir
a chéile.
Bhí imní ina measc faoin riail á breith isteach arís maidir le siblíní sa suíomh baile.
Ba chóir an soláthar do scoláirí iarbhunscoile a bheith ann mí an Mheithimh (seachas mi Iúil).
Ba chóir athbhreithniú a dhéanamh ar fheasacht tuismitheoirí mar is fíor go bhfuilid ann nach
dtuigeann go bhfuil an scéim ar fáil.

2.6.3 Cad adeir an Taighde linn?
Mhol an Meitheal um Uathachas (2001) tionscnaimh shóisialta a bhreith isteach chun freastal ar
riachtanais sóisialta agus oideachais scoláirí ar a bhfuil ASD, san áireamh bheadh cláir oideachais
lae agus cónaithe, grúpaí scileanna sóisialta/clubanna sóisialta, clubanna caithimh aimsire agus
sainspéise, campaí agus scéimeanna samhraidh.
Tharla an-chuid taighde ar scéimeanna sínte scoilbhliana sna SA agus díríodh ar chláir a chuireann
le scileanna litearthachta.
Léiríonn na torthaí go mbíonn gá ag scoláirí áirithe ar a bhfuil ASD le tacaíocht bhreise maidir le
scileanna beatha a fháil is a chur i gcomhthéacs ginearálta, scileanna sóisialta agus cumarsáide
san áireamh. Ní mór scileanna maidir le litearthacht, airgead, am, caidreamh le daoine, freagracht
shóisialta is réiteach fadhbanna maraon le scileanna praiticiúla mar chúram pearsanta, cúram
sláinte, taisteal, sábháilteacht, fón a úsáid agus mar sin de.
Aontaíodh ar shlí i measc na dtorthaí taighde:

•
•
•

De ghnáth téann scoláirí ar gcúl mí amháin ar an meán maidir leis an obair scoile.
Tá an caighdeán oideachais níos tábhachtaí ná fad na tréimhse.
Is iad scoláirí in aicme íseal idir ioncam nó cumas is mó a bhaineann leas as clár sínte
scoilbhliana mar ina measc siúd teitear ar gcúl go mór le linn saoire.
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•

Ní mór an taighde a rinneadh ar scoláirí míchumais sna cúrsaí seo ach ar an mórgóir
léirítear go mbíonn an dul ar gcúl níos measa dóibh siúd atá faoi mhíchumas trom seachas
níos éadroime is go mbítear níos moille maidir le breith suas arís ar a mbíonn caillte sa
bhfoghlaim.

•

I gcas na scoláirí céanna, tarlaíonn an dul ar gcúl i réimsí mar theanga, scileanna luaile idir
bheag is mór, féinchabhair agus ábhair acadúla.

•

Tá sé tábhachtach baint a bheith ag tuismitheoirí le clár na scoláirí um síneadh leis an
scoilbhliain ó thaobh scileanna ginearálta a choimeád suas.

I ndlínsí eile bunaítear incháilitheacht don scéim um shíneadh leis an scoilbhliain ar ghá an scoláire
seachas ar chatagóir mhíchumais agus leagtar síos spriocanna áirithe. Mar shampla i Pennsylvania
cinntítear an incháilitheacht ag cruinniú IEP an scoláire agus cuirtear san áireamh: dul ar gcúl;
aisghabháil; máistreacht; féindóthaine, neamhspleáchas agus géire an mhíchumais34. I dTuaisceart
Éireann, tairgítear ESY do gach scoláire ag a bhfuil míchumas suntasach foghlama atá ag freastal
ar scoil speisialta.
Sa mheasúnú atá le teacht ar sholáthar oideachais do scoláirí ar a bhfuil ASD35 léirítear na fíricí seo:

•

Níor bhain ghnáthpholasaí measúnaithe ná pleanáil leis an gclár oideachais Iúil (JEP) agus
ba chóir iadsan a leathnú. Ba léir gur aistríodh eolas idir múinteoirí ranga agus soláthraithe
JEP a dhírigh ar riachtanais an scoláire idir oideachas, sláinte agus cúram.

•

I ngach suíomh leanadh den churaclam scoile ach bhíodh béim ar fhoghlaim ghníomhach
amuigh faoin aer agus ar scileanna úsáideacha beatha. Cheap na húdair gur gné andearfach den JEP a bhí sa bhéim ar scileanna beatha agus sóisialta. Measadh go mba chóir
smaoineamh arís ar chothromaíocht sa JEP trí bhéim ar ghníomhaíochtaí lasmuigh den
churaclam agus dúshláin speisialta a bhaineann le ASD le linn na tréimhse úd.

•

Luaigh gach aon mhaoirseoir clár go mbíodh sé deacair foireann cháilithe a earcú ag a
mbeadh taithí ar obair le scoláirí ar a bhfuil ASD.

•

Cé nach mbíonn baint ag tuismitheoirí leis an bpleanáil, bhí dea-theist acu ar an gclár Iúil.
Go háirithe fáiltíodh roimh ceithre seachtaine breise den ghnáthscolaíocht a thugann sos
don teaghlach.

34

Is é dul ar gcúl ná laghdú feidhmíochta atá soiléir trí laghdú intomhaiste scileanna nó iompair a tharlaíonn de dheasca briseadh
san oideachas.
Aisghabháil is ea cumas an scoláire breith suas arís ar na scileanna nó iompar inar tharla an dul ar gcúl.
Máistreacht is ea máistreacht agus daingniú an scoláire maidir le scil nó iompar ar uair an chur isteach ar an oideachas.

35

Aithníonn údair na tuairisce nach bhfuil na sonraí faoi sholáthar Iúil chomh saibhir leo siúd atá ann faoi ghnéithe eile den
soláthar agus, dá réir sin, nach féidir a bheith go hiomlán cinnte faoi na himpleachtaí.
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Níor tháinig NCSE ar aon bhonn taighde a thacódh leis an dtuairim go mbronntar síneadh leis an
scoilbhliain do scoláirí/teaghlaigh ASD gan é a bhronnadh leis ar scoláirí/teaghlaigh eile ag a bhfuil
riachtanais chasta oideachasúla speisialta agus a bhainfeadh leas as an scéim.

2.6.4 Plé
Bunaíodh an síneadh leis an scoilbhliain ar dtús chun dul ar gcúl a laghdú sa bhfoghlaim ag scoláirí
ag a bhfuil míchumas meabhrach trom nó doimhin le linn saoire an tsamhraidh. Bheadh baol ní ba
mheasa i gceist in Éirinn toisc fad laethanta saoire an tsamhraidh i gcomparáid le tíortha eile na
hEorpa, go mórmhór san iarbhunoideachas.
Is minic imní an-mhór ar scoláirí ar a bhfuil ASD faoi athrú sa ghnáthamh laethúil nó aon trácht
ar a leithéid. Tagann mearbhall agus strus orthu faoi mhúinteoirí nua agus bíonn sé dian orthu
teacht isteach ar aon saghas athrú ar ghnáthchursaí an lae nó timpeallachta. Cothaíonn na cúinsí
úd iompar dúshlánach.
D’fhéadfadh cúinsí na scéime seo a bheith dainséarach freisin má bhíonn scoláire leochaileach
ann maidir le riachtanais leighis nó iompar dúshlánach. Tagann mearbhall agus strus orthu faoi
mhúinteoirí nua. Ní bheadh cur amach ag múinteoir nua ar riachtanais chúraim/leighis aon scoláire
ag a bhfuil aicíd tromchúiseach. Ar an ábhar san bíonn scoileanna nach mbacann leis an scéim ar
chor ar bith nó a thairgeann tréimhse giorraithe.
Chuir an comhaontú faoin ábhar seo ionadh orainn. Ba léir gur cheap gach éinne nár baineadh
amach an aidhm a bhí ar dtús leis an scéim. Ba chuma an ar scoil nó sa bhaile a tharla an teagasc,
bhí an bua céanna ann agus b’shin faoiseamh a thabhairt don teaghlach agus struchtúr a chur faoin
lá don scoláire ar a bhfuil ASD nuair a bheadh deis plé le scileanna sóisialta agus cumarsáide. Ba léir
arís nach cúram cairde thar oíche a bhíonn i gceist nuair a luaitear an focal ‘cairde’ sa chomhthéacs
seo, ach an sos in aghaidh an lae a bhíonn ag an dteaghlach mar a bhfuil scoláire ag a bhfuil
riachtanais chasta, toisc cúram agus maoirsiú gan stad gan staonadh a bheith ó chuid acu.
Baineann deacrachtaí riaracháin leis an scéim. Ní dóigh linn go bhfuil sé réasúnta iarraidh ar bhaill
foirne oibriú le linn mí Iúil agus an tuarastal a íoc i mí na Samhna, ná níl sé réasúnta iarraidh ar SNA
a bheith ar fáil mí Iúil ach gan aon phá a thabhairt dóibh má bhíonn an scoláire as láthair. Is cúram
trom go leor é an soláthar Iúil a eagrú agus ba chóir an íocaíocht a dhéanamh dá réir.
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Toisc nach dtacaíonn an taighde le síneadh scoilbhliana a sholáthar ar bhonn fáthmheas ASD
amháin, meastar go bhféadfaí dúshlán a thabhairt dona leithéid de scéim ar bhonn comhionannais.
De réir taighde moltar go mbainfeadh scoláirí a bhíonn faoi bhac suntasach meabhrach (ní hamháin
iad siúd ar a bhfuil ASD nó ag a bhfuil míchumas trom nó doimhin foghlama ginearálta) leas as
scoilbhliain sínte freisin mar gheall ar dhul ar gcúl sa bhfoghlaim agus ráta mall aisghabhála.
Ba léir an meas a bhí ag tuismitheoirí na scoláirí ASD ar sholáthar Iúil agus cheap siad go mba chóir
go mbainfeadh tuismitheoirí scoláirí eile ag a bhfuil riachtanais chasta oideachasúla speisialta leas
as an scéim chomh maith.
Tuigeann an Stát go mbíonn sos breise de dhíth ar theaghlaigh scoláirí eile ag a bhfuil riachtanais
chasta le linn saoire an tsamhraidh. Ar an ábhar san tá deontas cairde ann. Tráth dá raibh bhronnadh
FSS deontais ar sholáthraithe campaí samhraidh do scoláirí faoi mhíchumas ach níl a leithéid chomh
fliúirseach is a bhíodh. Eagraíodh cuid díobh do scoileanna speisialta amháin. Deir FSS le NCSE nach
bhfuil maoiniú a thuilleadh acu chun tacú le gníomhaíochtaí struchtúrtha ar bhonn náisiúnta do
scoláirí atá i dteideal an scéim um shíneadh leis na scoilbhliain.
Tá NCSE i gcruachás anseo ar mórán slite. Ní féidir linn a mholadh go mba chóir leanúint de scéim
atá mí-éifeachtach, nach bhfuil cothrom agus a d’fhéadfadh a bheith fiontrach nó dainséarach go
leor do scoláirí má earcaítear foireann nua is gan taithí acu ar iompar ná ar riachtanais leighis an
scoláire. Ní féidir a mholadh don ROS leanúint de scéim nár chuir an aidhm bhunúsach i gcrích,
b’shin síneadh leis an gclár acadúil ar feadh míosa sa samhradh.
Fós fein ní maith linn fáil réidh le hacmhainn a gceapann tuismitheoirí a bheith luachmhar. Tuigimid
go mbronnann An Roinn Coimirce Sóisialaí deontas cairde ginearálta agus go bhfuil An Roinn Sláinte
freagrach as an soláthar cúraim cairde. Tuigimid leis nach bhfuil An Roinn Oideachais freagrach as
cairde ach go bhfuilid freagrach as fad laethanta saoire an tsamhraidh.
Bheadh sé réasúnta go gcabhródh an Stát le teaghlaigh mar a bhfuil leanbh ASD ag a mbíonn
iompar dúshlánach. Seo rud a chuireann éileamh suntasach ar thuismitheoirí agus uaireanta bíonn
siblíní eile thíos leis. Tuigimid freisin na deacrachtaí a bhíonn ag na scoláirí maidir le scileanna
ginearálta beatha, sóisialta, iompair agus cumarsáide. Is dóigh linn go mbíonn seans maith acu le
linn scéim gníomhaíochtaí lae a leithéid de scileanna a fhorbairt sa samhradh ionas nach dtéitear
ar gcúl sna réimsí úd.
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Glacann NCSE leis nach bhfuil sé éasca a leithéid de scéim a fhorbairt. Tá réimse leathan scoláirí
ann ag a bhfuil riachtanais chasta oideachasúla speisialta, ASD san áireamh, agus gá acu le leibhéil
ard tacaíochta ar son sábháilteachta agus eile. Is minic imní an-mhór ar scoláirí ar a bhfuil ASD faoi
athrú sa ghnáthamh laethúil, timpeallacht, struchtúr no faoi mhúinteoirí nua. Bíonn fearas ar leith
uathu ina seomraí ranga féin agus caithfidh an fhoireann a bheith oilte san úsáid agus láimhseáil.
Ba chóir incháilitheacht ina leithéid de scéim a bhunú ar ghá an scoláire seachas ar chatagóir
míchumais.
In áit an scéim ESY atá anois ann ba chóir scéim chothrom a fhorbairt ar bhonn náisiúnta. Caithfear
timpeallacht slán struchtúrtha de réir gá a chur san áireamh maraon le foireann oilte a bheidh
in ann plé le riachtanais chasta idir fhoghlaim, iompar agus leigheas. Níor mhór cinnteacht ar
cháilíochtaí freisin. Toisc an tacaíocht a thugann tuismitheoirí do scéim náisiúnta ba chóir dul i
gcomhairle leo sa chás seo.
Caithfidh ROS smaoineamh ar na himpleachtaí dlí a bhaineann le:

•
•

Leanúint den scéim reatha a d’fhéadfadh a bheith míchothrom
An tionchar a bheadh ag aon athrú ar an scéim reatha ar chás scoláirí ag a bhfuil míchumas
trom nó doimhin ach an bhreith san Ardchúirt i 1993 a chur san áireamh.

D’fhéadfadh ROS an cás a réiteach trí shíneadh caighdeánach a chur leis an scoilbhliain agus an
téarma saoire a laghdú. D’fhreagródh sé sin don aidhm a bhí ag a scéim ar dtús maidir le dul ar
gcúl a laghdú i rith an tsamhraidh. Laghdódh sé an seans do gach scoláire go rachadh sé/sí ar gcúl.
(Continue with Tuigimid áfach.) Tuigimid, áfach, go bhféadfaí cur go mór ina choinne sin.
Idir an dá linn, is dóigh le NCSE nár mhór slacht a chur ar chúrsaí riaracháin. Go háirithe ba chóir a
chinntiú go n-íoctar múinteoirí na scéime faoi 31 Lúnasa sa samhradh céanna.
Tuigeann NCSE gur bunaíodh an scéim an chéad lá mar gheall ar chás cúirte, do scoláirí ag a bhfuil
míchumas trom/doimhin foghlama ginearálta. Táid i dteideal a leithéid de chúrsa de réir dlí. Ba
chóir don ROS cuimhneamh ar an dtionchar a bheadh ag aon athrú ar an scéim reatha maidir le
bheith ag díriú ar chatagóir amháin míchumais, i gcomhthéacs reachtaíocht chomhionannais a
rugadh isteach tar éis an chás cúirte.
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Ag éirí as an bplé seo, molann NCSE:

Moladh 7: Síneadh leis an Scoilbhliain
Tá géarghá le comhráití idir na Ranna atá freagrach as oideachas, sláinte, coimirce
sóisialach agus eile a bhaineann le hábhar, faoi scéim chothrom náisiúnta gníomhaíochtaí
lae a bhunú a thabharfaidh timpeallacht slán, struchtúrtha, sóisialta do scoláirí ag a
bhfuil riachtanais chasta oideachasúla speisialta, scoláirí ASD san áireamh, go ceann
míosa le linn saoire an tsamhraidh agus faoi mhodhanna chun cáilíochtaí a leithéid de
scéim a chinntiú. Toisc an tacaíocht a thugann tuismitheoirí do scéim náisiúnta ba chóir
dul i gcomhairle leo sa chás seo.
Idir an dá linn
7.1 Ba chóir do bhoird bhainistíochta a chinntiú go mbíonn dóthain socruithe maoirsithe i
bhfeidhm acu in aon scoil a chuireann soláthar Iúil ar fáil chun leas agus sábháilteacht
na scoláirí a chinntiú. Ba chóir do thuismitheoirí a bheith go hiomlán sásta go bhfuil
timpeallacht slán ag na leanaí in aon chlár scoile nó baile.

2.7 Tacaíochtaí Teiripe Ildisclipíneacha FSS
2.7.1 Soláthar atá anois ann
Tá réimse leathan seirbhísí ag FSS do leanaí agus daoine óga ar a bhfuil ASD. De réir gá, soláthraítear
seirbhísí sna réimsí síciatracha agus síceolaíocha, teiripe teanga agus urlabhra, teiripe ceirde,
fisiteiripe agus cúram cairde.
Tá clár nua le breith isteach ag FSS, An Clár um Feabhas Míchumas do Leanaí agus Daoine Óga. Tá
sé mar aidhm ag an gclár an t-aon chur chuige aontaithe náisiúnta amháin a bhunú do sheirbhísí
míchumais ionas go mbeidh conair soiléir ann chuig na seirbhísí céanna (HSE, 2014). Déanfar
freastal ar chuid de na leanaí trí na seirbhísí céadchúraim áitiúla. Tabharfar aire do riachtanais
chasta trí na gréasáin mhíchumais leanaí i gceantar ainmnithe geografach beag beann ar nádúr an
mhíchumais nó moill fhorbartha. I láthair na huaire tá 55 foireann dá leithéid ann agus 72 fós le
forbairt.
Mhaoinigh FSS 80 teiripe breise i 2014 agus 120 i 2015.
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2.7.2 A
 thbhreithniú ar an gCóras atá anois ann: Achoimre ar thuairimí
a léiríodh le linn Comhairliúcháin
Sa bhosca seo tá tuairimí ó rannpháirtithe grúpaí a bhailigh le chéile don chomhairliúchán mar
chuid den bhforbairt ar chomhairle polasaí. Ní gá go n-aontaíonn NCSE leo agus mínítear a
ndearcadh siúd sa mhír phléite anseo thíos.

Buanna an Chórais
D’aithin grúpaí comhairliúcháin go n-éiríonn go maith le líon áirithe tacaíochtaí a mhaoinítear
trín gcóras sláinte do leanaí is daoine óga ar a bhfuil ASD, cé nach mbíonn teacht orthu go héasca
i gcónaí. Luadh go speisialta na seirbhísí luath idirghabhálacha agus an próiseas Measúnú Gá.
Tá clár nua le breith isteach ag FSS, An Clár um um Feabhas Míchumas do Leanaí agus Daoine
Óga. Cheap na grúpaí go raibh an mianach ann chun cúrsaí a fheabhsú sa mheán/fadtéarma
má bhíonn foireann iomlán ann agus dóthain acmhainní.

Ceisteanna tarraingthe anuas ag grúpaí comhairliúcháin
Ba léir gur cheap na grúpaí go léir nach raibh na tacaíochtaí sláinte ar fáil de réir gá. Bhí animní ar thuismitheoirí toisc nach raibh dóthain díobh ann ar bhonn leanúnach do leanaí ná do
scoláirí níos sine ar a bhfuil ASD. Díríodh ar easpa teiripe teanga agus urlabhra agus ar an ngá
práinneach atá le lucht proifisiúnta idir teiripe teanga agus urlabhra, síceolaíocht, teiripe ceirde,
fisiteiripe agus síciatracht.
Bíonn fadhb mhór maidir le scoláirí ar a bhfuil ASD agus a bhfuil fadhbanna um shláinte
meabhrach leis acu mar diúltaíonn meithleacha áirithe CAMHS do leanaí agus daoine óga ar a
bhfuil ASD agus/nó míchumas intleachtúil.
Níl aon tacaíocht chliniciúil nó theiripe leanúnach ann chun dea-iompar cuí a chothú ná chun
iompar dúshlánach a smachtú agus is dóigh le mórán gur bearna mór é sin.
Thuairiscigh tuismitheoirí moill mhór go minic ar fháithmheas ASD a fháil go proifisiúnta, rud
a chuireann le moill ar idirghabhálacha cuí don leanbh/duine óg. Cuirtear am na dtuismitheoirí
amú go mór is iad ag cuardach seirbhísí nach bhfuil ann.
Mhol mórán grúpaí an fhreagracht as teiripe teanga agus urlabhra a thabhairt do ROS.
Deir FSS nach mbíonn sa teiripí ach gné amháin den phlean idirghabhála – go mbíonn ról
lárnach leis ag tuismitheoirí, cúramóirí agus scoileanna maidir lena chinntiú go leantar de chláir
theiripe idir na seisiúin chóireála. Tá níos mó i gceist sa teiripe ná seisiúin aonair, mar shampla
is féidir oibriú le grúpa iomlán.

Ag Tacú sna Scoileanna le Scoláirí ar a bhfuil Aicíd Speictream Uathachais – Comhairle Polasaí NCSE 2015

85

Leanaí Réamhscoile agus Scoláirí in Aois Scoile ar a bhfuil ASD

2.7.3 Cad adeir an Taighde linn?
Tá sé tábhachtach ASD a aithint chomh luath agus is féidir ionas go mbeidh deis ar luathidirghabháil, ar phleanáil oideachais is ar thacaíocht phroifisiúnta. Dá thoradh san beidh an leanbh
in ann scileanna agus straitéisí a fhorbairt sna réimsí lárnacha mar atá cumarsáid, teagmháil
sóisialta agus samhlaíocht.
Ba chóir do bhaill foirne ag a bhfuil na scileanna agus eolas cuí an measúnú ildisciplíneach sláinte a
dhéanamh. San áireamh bíonn measúnú ar fheidhmiú cognaíoch, cumas cainte agus urlabhra agus
ar réimsí eile maraon le measúnú iompair.
Ach an fáthmheas a bheith déanta caithfidh tuismitheoirí a bheith in ann teacht ar ghrúpaí
tacaíochta, ar eolas faoin aicíd agus faoin éifeacht atá ar a leanbh féin maraon le straitéisí cinnte
chun cabhrú le hidirghníomhaíocht agus forbairt an linbh.
Is minic fadhbanna cumarsáide, céadfaíoch nó iompair ag scoláirí ar a bhfuil ASD agus beidh seirbhísí
ildisclipíneacha uathu mar theiripe teanga agus urlabhra, síceolaíocht agus teiripe ceirde. Cé go
mbíonn idirghabhálacha éagsúla i gceist de réir riachtanais an duine aonair, bheadh gá uaireanta le
hionchur ag foireann ildisciplíneach i cás riachtanais an-chasta.
Toisc gurbh fhéidir níos mó ná fadhb amháin a bheith ag scoláire ar a bhfuil ASD, ba chóir d’fhoireann
ildisciplíneach a bheith in ann teacht ar na seirbhísí seo a leanas: teiripe teanga agus urlabhra,
síceolaíocht, teiripe ceirde, oibrí sóisialta, altra/speisialtóir altracht chliniciúil, síciatracht, bia-eolaí/
saineolaí cothúcháin, oibrithe tacaíocht baile.
Bíonn gá uaireanta ag scoláirí ar a bhfuil ASD le tacaíochtaí chun iompar trioblóideach a smachtú,
freagairt chéadfaíoch nó mothúcháin a rialú agus patrúin neamhfheidhmeach aithrise maidir le
hiompar, díol spéise nó gníomhaíochtaí a laghdú.
Bíonn réimse seirbhísí speisialtachta sláinte de dhíth ar scoláirí áirithe ar a bhfuil (toisc galair leighis
a bheith orthu leis) agus ba chóir a bheith in ann teacht ar sheirbhísí chomh luath agus is féidir i
ndiaidh fáthmheasa. Caithfidh na seirbhísí sláinte a bheith ar fáil gar do scoil nó baile an scoláire
más féidir.
Níor mhór oibrí lárnach a bheith ar fáil chun comhordú a dhéanamh ar an bplean tacaíochta (plean
dírithe ar an bpearsa) a fhorbróidh an fhoireann sláinte atá freagrach go príomha as an leanbh, a
chur i bhfeidhm.
Léiríonn sonraí bailithe trí staidéar domhanfhaid maoinithe ag NCSE, Project IRIS, agus an measúnú
ar sholáthar oideachais don ASD, go dtuigeann scoileanna gur fadhb ollmhór is ea an teacht ar
sheirbhísí teiripeacha.
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2.7.4 Plé
Faoin Acht Oideachais, tá scoláire ar a bhfuil ASD i dteideal leibhéal agus caighdeán oideachais
a bheidh oiriúnach dá riachtanais/cumais fhéin (Rialtas na hÉireann, 1998). Tuigeann NCSE nach
bhfuil gach aon scoláire in ann teacht ar an dteideal úd gan tacaíocht ó sheirbhísí sláinte. Bíonn
scoláirí ann ag a bhfuil gá le teiripe teanga agus urlabhra toisc nach mbíonn fonn cumarsáid orthu
nó nach labhraítear nó nach dtuigtear an teanga labhartha; bíonn iompar an-dhúshlánach i gceist
uaireanta agus bheadh tacaíocht síceolaíoch ó scoláire chun go bhféadfaí dul ar scoil gan é/í féin
ná scoláirí eile a ghortú go dona; bíonn gá leis le cóireáil síciatrach i gcás imní nó galar dubhach ar
scoláire a chuirfeadh bac ar an bhfreastal ar scoil agus mar sin de.
Is cás linn go mór dá réir sin gur luaigh formhór na ngrúpaí comhairliúcháin go raibh srian ar
thacaíochtaí sláinte (OT, síceolaíocht, síciatracht agus fisiteiripe san áireamh) is nach raibh a leithéid
ar fáil go rialta do scoláirí ASD in áiteanna áirithe sa Stát. Bíonn fadhbanna maidir le teacht ar
sheirbhísí fáthmheasa, rud a chuireann moill ar idirghabháil riachtanach. Is dóigh linn go gcaithfear
tús áite ar bhonn práinneach a thabhairt do thacaíochtaí sláinte do scoláirí ASD mar bíonn cuid
acu ag braith ar a leithéid chun dul ar scoil agus beatha fiúntach a chaitheamh. Creidimid go láidir
go gcaithfidh seirbhísí sláinte agus oideachais oibriú i dteannta a chéile lena chinntiú go mbíonn
na seirbhísí ar fad a bhfuil gá leo ar fáil ar bhonn éifeachtach in am tráth agus chun é sin a bhaint
amach go ní mór na poist mhíchumais laistigh de sheirbhísí sláinte a dhaingniú.
Tuigimid gur chuir an bac ginearálta ar earcú foirne atá i bhfeidhm i FSS ó 2007 isteach ar sheirbhísí,
chomh maith le scéimeanna spreagtha luathscor agus sos gairme. Nuair a d’imigh baill foirne bhí
bearnaí móra sna seirbhísí agus an daonra leanaí ag méadú san am gcéanna. Toisc líon mór mná a
bheith ag obair san earnáil úd cuireann saoire máithreachais agus eile a ghabhann leis isteach ar
chúrsaí freisin. Ní hamhlaidh don earnáil oideachais, mar a líontar folúntais dá leithéid ar bhonn
sealadach.
Ba léir ón bpróiseas comhairliúcháin nach mbíonn súil tuismitheoirí is scoileanna agus súil an FSS
ag teacht lena chéile maidir le tacaíochtaí teiripe. Mar shampla, bíonn tuismitheoirí is scoileanna ag
súil le teiripí teanga agus urlabhra chun an teiripe a chur i bhfeidhm go díreach. Is cás leo go mór a
bheith ag fanacht le coinne ar feadh roinnt seachtaine nó fiú míonna.
Ar an lámh eile, measann FSS go mba chóir don teiripí an clár cuí a sholáthar, oiliúint a thabhairt
do thuismitheoirí/múinteoirí ar an bhfeidhmiú idir seisiúin, agus athbhreithniú a dhéanamh ar ball.
Glacaimid le tuairim an FSS nach mbíonn sa teiripe ach gné amháin den phlean idirghabhála – go
mbíonn ról lárnach leis ag tuismitheoirí, cúramóirí agus scoileanna maidir lena chinntiú go leantar
de chláir theiripe idir na seisiúin chóireála. Tá níos mó i gceist sa teiripe ná seisiúin aonair.
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De dheasca an bhearna úd maidir lena bhfuiltear ag súil leis níl soiléire sa chóras faoin méid
teiripe ná seirbhísí a bhíonn ag teastáil ó leanaí is daoine óga ná níltear cinnte faoi chaighdeán ná
minicíocht an tsoláthair. Is dóigh le NCSE nach mór an bearna úd a líonadh trí eolas soiléir ó FSS
do thuismitheoirí ar an leibhéal cuí mar dhóthain a bhíonn ar intinn acu dá gcuid leanaí. Muna
ndéantar amhlaidh maidir leis an tsúil a bhíonn ag tuismitheoirí ón soláthar seirbhísí, beifear ag
ceapadh nach bhfuil aon teiripe ar fáil ach amháin má bhíonn seisiún aonair ar siúl leis an dteiripí,
rud nach fíor.
Is dóigh linn gur gné ríthábhachtach do scoláirí ASD é an teiripe teanga agus urlabhra. Ní mór na
scileanna úd a fhorbairt chun teacht ar churaclam scoile is chun páirt a ghlacadh i saol na scoile.
Dá réir sin cuireadh isteach orainn a chloisint faoi rochtain teoranta ar a leithéid de theiripe agus
liostaí fada feithimh in áiteanna áirithe sa Stát. Bíonn géarghá le luath-idirghabháil sna cúrsaí
seo teanga agus cognaíoch agus is léir go mbíonn impleachtaí tromchúiseacha ag aon mhoill a
dhéantar maidir le torthaí an linbh níos déanaí. Caithfear breis am a chaitheamh nuair a bheidh an
scoláire níos sine muna ndéantar déileáil leis na fadhbanna teanga agus urlabhra go luath sa saol
is iad a fheabhsú.
Toisc an pháirt lárnach a bhíonn ag forbairt teanga in oideachas an linbh, measaimid go gcaithfear
an cheist um rochtain teoranta ar a leithéid de theiripe a leigheas láithreach bonn, fiú sula
bhfeidhmítear an Clár um Feabhas Míchumas.
Aithníonn NCSE go bhfuiltear chun an Clár um Feabhas Míchumas a bhreith isteach agus tacaímid
leis an run atá ag FSS aon chonair aontaithe amháin a sholáthar do sheirbhísí míchumais leanaí
agus daoine óga. Is fíor go ndúirt mórán tuismitheoirí go bhfuil na seirbhísí go breá ach iad a bheith
ar fáil. Tuigimid freisin, áfach, go bhfuiltear chun an Clár um Feabhas Míchumas a bhreith isteach
fad is atá éileamh thar na bearta ar mhaoiniú sláinte agus mórán bearnaí agus easpa ó thaobh
cúrsaí foirne de. Méadaíodh ar an easpa céanna de dheasca an bhac earcaíochta agus toisc nach
líontar folúntais do chliniceoirí.
Cé go dtacaíonn NCSE leis an clár FSS, is dóigh linn go gcaithfear dóthain acmhainní a chur isteach
ann chun freastal ar riachtanais na scoláirí ar fad ag a bhfuil míchumais chasta agus a muintir.
Cuimsítear scoláirí ag a bhfuil ASD gan dabht. Nílimid ag rá go mba chóir tús áite a thabhairt d’aon
aicme míchumais thar a chéile, ach go mbeadh an tseirbhís in ann freastal ar gach scoláire ag a
bhfuil riachtanais chasta agus gá acu le seirbhísí de réir a gcuid riachtanas measta féin.
Chun é sin a chur i gcrích, caithfear cloí le leibhéil oiriúnacha foirne agus clúdach a sholáthar do
neamhláithreachtaí mar shaoire máithreachais agus eile. Caithfidh an clúdach sláinte an scoláire a
leanúint bíodh sé/sí i rang/scoil speisialta nó rang lárshrutha, é sin nó beidh leisce ar thuismitheoirí
an leanbh a thógaint as suíomh speisialta mar gheall ar chúrsaí sláinte, fiú má bhíonn deis ar dhul
isteach i rang lárshrutha. Bheadh imní orthu faoin socrú sláinte sa suíomh nua. Ina leithéid de chás
bheadh ar thuismitheoirí rogha oideachais a dhéanamh ach é bunaithe ar sheirbhísí sláinte a bheith
ar fáil nó a mhalairt.
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Nuair is féidir, is é an rogha is fearr ná na tacaíochtaí cuí sláinte a sholáthar ar an suíomh scoile
mar laghdaítear ar an dtréimhse neamhláithreacht ón rang. Ligtear don soláthar ar bhonn grúpa
seachas aonair agus baintear an leas is fearr as acmhainní atá gann go leor; ligtear freisin do chláir
oideachais agus sláinte a nascadh le cheile. Maidir le FSS ní chailltear aon choinne mar bíonn an
scoláire ann nuair a thagann an teiripí chuig an scoil.
Fiú munar féidir na tacaíochtaí cuí sláinte a sholáthar ar an suíomh scoile molaimid ceangal a
choimeád suas i gcónaí idir an scoil agus FSS. Féadfaidh múinteoirí agus SNA ról cuí a ghlacadh
maidir le cláir teanga agus urlabhra mar chuid de chlár aonair foghlama an scoláire ach caithfidh
teiripí teanga agus urlabhra na cláir úd a dhearadh is a mhaoirsiú.
Maidir le tacaíochtaí sláinte do scoláirí ar a bhfuil ASD, molann NCSE:

Moladh 8: Tacaíochtaí Ildisciplíneacha
Ba chóir don Rialtas dóthain acmhainní a chinntiú chun go bhféadfaidh FSS dóthain
tacaíochtaí ildisciplíneacha a sholáthar do scoláirí ag a mbíonn riachtanais chasta
oideachasúla speisialta, ASD san áireamh, nuair is gá a leithéid sin acu chun teacht ar
oideachas.
Ina theannta san:
8.1 Ba chóir do FSS a chinntiú go mbeidh leibhéal daingean cinnte teiripe teanga agus
urlabhra ar fáil chun freastal ar scoláirí ag a bhfuil riachtanais chasta oideachasúla,
ASD san áireamh. Más cuí, ba chóir an tseirbhís a sholáthar ar shuíomh scoile an
scoláire, réamhscoil, bunscoil nó iarbhunscoil.
Is léir go bhfuil gaol gairid ag forbairt teanga agus urlabhra le forbairt cognaíoch. Os
rud é go bhfuil seirbhísí teanga agus urlabhra i roinnt tíortha eile faoi stiúir an údarás
cuí oideachais, ba chóir do ROS, in éineacht leis an Roinn Sláinte, smaoineamh ar conas
is fearr seirbhísí teanga agus urlabhra a sholáthar do scoláirí ag a bhfuil riachtanais
chasta. D’fhéadfaí smaoineamh leis ar fhreagracht as an soláthar a thabhairt do ROS.
8.2 Ba chóir do FSS eolas soiléir a thabhairt do thuismitheoirí ar an leibhéal seirbhíse atá
ag teastáil ón leanbh is ar an leibhéal a bheidh ar fáil, conas a dhéanfar an soláthar
agus an méid is féidir leo féin a dhéanamh chun tacú le forbairt an linbh.
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2.8 T
 rasnú do Scoláirí ag a bhfuil Riachtanais Oideachasúla
Speisialta
2.8.1 An Soláthar atá anois ann
D’oibrigh an dá earnáil Sláinte agus Oideachais le chéile agus chruthaigh Creat náisiúnta do
Chomhoibriú idir lucht proifisiúnta Oideachais agus Sláinte36. Cuimsítear treoir thábhachtach
do Chonair an Linbh trí Chéimeanna Lárnacha Trasnú san Oideachais (féach Mír 4) a léiríonn na
gnímh a bheidh riachtanach do lucht proifisiúnta Oideachais agus Sláinte chun pleanáil chuí agus
comhordú a dhéanamh maidir leis an bpróiseas trasnaithe.
Leagtar síos an treoir mar chairt reatha a léiríonn na heachtraí atá le pleanáil, an comhoibriú
a bheidh riachtanach agus na freagrachtaí a bheidh ar na hearnála sláinte agus oideachais (nó
réamhscoile). Sna treoracha aontaithe tugtar eolas luachmhar do scoileanna ar thrasnú a phleanáil
do scoláire ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta agus na freagrachtaí a bheidh ar lucht
proifisiúnta dá réir. Moltaí atá ann i ndáiríre seachas orduithe, moltar do lucht proifisiúnta idir
sláinte agus oideachais comhoibriú le tuismitheoirí faoi gach aon chéim ar bhonn áitiúil. Ba chóir
comhoibriú chun a aithint cé oibreoidh le chéile i gcomhpháirtíochtaí sna céimeanna éagsúla ar
son an scoláire.
Le déanaí, i gcomhar le FSS, d’fhoilsigh NEPS treoracha leasaithe (ar fáil ar shuíomh idirlín ROS)
chun tacú le tuismitheoirí agus scoláirí ar a bhfuil ASD sa trasnú idir bunscoil agus iarbhunscoil37.

2.8.2 A
 thbhreithniú ar an gCóras atá anois ann: Achoimre ar thuairimí
a léiríodh le linn Comhairliúcháin
Sa bhosca seo tá tuairimí ó rannpháirtithe grúpaí a bhailigh le chéile don chomhairliúchán mar
chuid den bhforbairt ar chomhairle polasaí. Ní gá go n-aontaíonn NCSE leo agus mínítear a
ndearcadh siúd sa mhír phléite anseo thíos.

Buanna an Chórais
Tá cláir mhaithe trasnaithe ag mórán scoileanna, laethanta is tráthnóntaí oscailte do scoláiri is
tuismitheoirí, leabhráin, córas comrádaí agus mar sin de.
Is beart éifeachtach é baint a bheith ag an bhfoireann luath-idirghabhála FSS le trasnú ó bhaile
go réamhscoil agus ó réamhscoil go scoil.
Baineann sé sin freisin le baint a bheith ag SENO le foirne luathidirghabhála agus réamhscoile
maidir le trasnú scoláirí ASD agus le plé idir réamhscoil agus bunscoil.

36

http://www.hse.ie/eng/services/list/4/disability/progressingservices/reportsguidancedocs/
collaborativeworkingeducationhealthprof.pdf

37

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/NEPS-GuidelinesHandouts-and-Tips/Transition-to-Post-Primary-School-Sample-Transition-Programmes.pdf
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Bíonn sé áisiúil nuair a dhéanann an bhunscoil teagmháil leis an réamhscéil agus an leanbh ar
a bhfuil ASD ag trasnú.

Ceisteanna tarraingthe anuas ag grúpaí comhairliúcháin
Ní mór scoláirí ar a bhfuil ASD a ullmhú do gach trasnú; cuimsítear scoil go réamhscoil;
réamhscoil go bunscoil; idir sóisir is sinsir sa bhunscoil; bunscoil go hiarbhunscoil; idir scoil
lárshrutha is speisialta nó a mhalairt agus ar aghaidh tar éis na scolaíochta. Ní mór dóibh a
bheith réidh freisin do thrasnú i rith an lae mar am sosa, aistriú ranga agus mar sin de.
Is ag SENO a bheadh an ról lárnach maidir le trasnú scoláirí uathachais chun an bearna a
chlúdach idir seirbhísí sláinte agus oideachais.
Ba chóir do na SENO plé ar bhonn gníomhach le Meithleacha FSS um Ghréasán Míchumas
Leanaí chun leanaí óga ar a bhfuil ASD a aithint agus pleanáil a dhéanamh go luath don aistriú
go bunscoil. Ba chóir próiseas struchtúrtha a bheith i ngach scoil a ligfeadh don iarratas ar
acmhainní agus do scoláirí a ullmhú. Thosófaí ar an bpleanáil dhá bhliain roimh ré, thosófaí ar
an bpleanáil don iarbhunscoil nuair atá an leanbh sa cheathrú rang.
Do scoláirí ASD ag a bhfuil riachtanais chasta ba chóir do chách lena mbaineann teacht le
cheile i gcruinniú.
Caithfear eolas a aistriú mar áis do thacaíocht scoile a phleanáil (mar shampla moltar foirm
NCCA SEN don aistriú go hiarbhunscoil nó pas cumarsáide).
Chun an t-imeascadh a chur chun cinn an ba cheart smaoineamh ar scoláire ar a bhfuil ASD
a scaoileadh isteach i suíomh lárshrutha go ceann tamall den lá sula dtarlaíonn an t-aistriú
iomlán ó réamhscoil speisialta nó ó shuíomh speisialta eile.
Ní mór aird a dhíriú ar an gcóras scoile a fhágáil, mar shampla naisc a chruthú le seirbhísí
speisialta agus fostaíocht.
Bíonn gá ag tuismitheoirí le tacaíocht maidir le trasnú a phleanáil.

2.8.3 Cad adeir an Taighde linn?
Aontaítear i measc lucht taighde go gcuireann an tréimhse trasnaithe strus breise ar scoláirí ar a
bhfuil ASD agus a muintir. Éiríonn leis an dtrasnú má bhíonn pleanáil agus comhordú mar is cóir idir
na seirbhísí. Ní mór cúrsaí a bhunú go luath.
Do leanaí agus daoine óga ar a bhfuil ASD bíonn géarghá le pleanáil dírithe ar an dteaghlach,
caithfear an scoláire a bhreith isteach sa phróiseas de réir cumais phearsanta.
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Ar na gnéithe a chuireann imní ar thuismitheoirí bíonn: scarúint ó thacaíocht an phobail bhunscoile;
deighilt sóisialta; eolas a thabhairt ar aghaidh is a roinnt leis an iarbhunscoil.
Cuireann mórán rudaí isteach ar scoláirí ar a bhfuil ASD is iad ag aistriú go dtí an iarbhunscoil,
mar shampla easpa stádas sóisialta; easpa tacaíochtaí foghlama; a bheith i dtrioblóid de dheasca
rialacha a bhriseadh; deacrachtaí curaclaim; smál á chaitheamh orthu mar gheall ar riachtanais
oideachasúla speisialta. Bíonn imní faoin mbogadh ó thimpeallacht mar a raibh rang agus múinteoir
amháin go dtí struchtúr a chlúdaíonn scata mór ranganna is múinteoirí. Go háirithe bhraithfeadh
an scoláire uaidh/uaithi go mór an t-aon mhúinteoir amháin tacaíochta/acmhainne a thacaigh leis/
léi ar feadh na mblianta bunscoile.
Uaireanta bíonn tacaíochtaí amhairc go maith chun cabhrú le scoláirí ar a bhfuil ASD maidir le
trasnú.

2.8.4 Plé
Aithníonn NCSE an saothar leathan déanta i scoileanna um thrasnú scoláirí ag a bhfuil riachtanais
oideachasúla speisialta agus an ról a ghlac tuismitheoirí, múinteoirí, bainistíocht scoile, FSS, NEPS,
NCCA, SESS agus eile sa réimse seo. Táimid anois ag cur leis an saothar úd chun déileáil le trasnú
ó bhaile go réamhscoil, réamhscoil go bunscoil, bunscoil go hiarbhunscoil agus ar aghaidh ina
dhiaidh sin. B’iontach an rud é a chloisint go raibh próiseas cuimsitheach pleanála ar bun i mórán
scoileanna, in áiteanna bhí teacht ag scoláirí ar fhístéip den scoil nua a léiríonn seomraí ranga agus
múinteoirí ionas go bhféadfaí teacht isteach orthu i rith an tsamhraidh.
Bíonn aon trasnú deacair i gcás riachtanas oideachasúla speisialta ach bíonn fadhb bhreise ag
scoláirí ar a bhfuil ASD toisc go lorgaíonn siad teanntás agus cloí le patrún rialta leanúnach. Bíonn
an-chuid pleanáil i gceist dá leithéid, ní mór an t-uafás a bheith déanta go cúramach roimh ré agus
dóthain am a ligean don scoláire a bheidh á ullmhú féin is ag iarraidh an t-imní a laghdú.
Tuigimid go mbíonn breis ualach oibre ag baint le riachtanais chasta maidir le fáil réidh leis an
gcóras scoile ar fad. Beidh ar scoileanna naisc a chruthú le seirbhísí speisialta agus fostaíocht chun
trasnú a éascú.

Moladh 9: Trasnú
Ba chóir do scoileanna plean trasnaithe iarscoile a chruthú do scoláirí ar a bhfuil ASD mar
chuid den phleanáil oideachais aonair. Sa phlean ní mór tagairt do na naisc atá le seirbhísí
speisialtachta iarscoile, breisoideachais nó le hinstitiúidí ardoideachais mar is cuí.
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2.9 Idirghabháil Ghéarchéime
Ní mór a thuiscint gur ceist leathan caidrimh í an t-iompar dúshlánach agus/nó foréigneach nach
mbaineann i gcónaí le riachtanais oideachasúla speisialta. Cé go mbaineann a leithéid d’iompair
uaireanta le fáthmheas ASD, níor chóir talamh slán a dhéanamh de gur mar sin a bhíonn an cás
i gcónaí. Níl ach mionlach na scoláirí ag a mbíonn riachtanais oideachasúla speisialta a léiríonn
iompar tromchúiseach, dúshlánach nó foréigneach i suíomh scoile.
Mar chuid den chomhairle polasaí seo iarradh go speisialta ar NCSE smaoineamh ar sheomraí ‘am
saor’. Sa chomhthéacs úd, tugtar seomra scíthe38 agus ‘cúlráid’ ar spás nó seomra mar a gcoimeádtar
scoláire ina aonar i gcoinne a t(h)ola agus bac air/uirthi imeacht ón áit sin. Bíonn an doras faoi ghlas
nó blocáilte ag rudaí nó i ngreim ag an bhfoireann. Sin é an sainmhíniú, beag beann ar an gcúis nó
ar an dteideal a thugtar air nó ar an áit ina bhfuil an scoláire ar an gcúlráid.

2.9.1 Soláthar atá anois ann
Ligeann ROS do spás beag sábháilte i gcóiríocht speisialtachta do scoláirí ag a bhfuil riachtanais
oideachasúla speisialta agus de réir treoracha deartha is pleanála dá leithéid39 deirtear:
Beidh an spás suite go díreach ón seomra ranga nó in aice leis agus beidh sé mar áit sábháilte
don scoláire go ceann tamaillín agus ball foirne ann don mhaoirsiú. Nuair is gá, agus mar
chuid de chur chuige soiléir um smachtú iompair ar a bhfuil doiciméadú, féadfaidh scoláirí
a léiríonn iompar dúshlánach dul ann ar son sábháilteacht gach éinne idir scoláirí agus agus
foireann. Nuair is cuí, fanfaidh ball foirne leis an scoláire. Uaireanta eile, má bhíonn scoláire
faoi bhrú nó má chaitear dul ar an gcúlráid chun baol racht iompair a dhíbirt, féadfaidh sé/
sí a roghnú dul isteach sa spás úd agus beifear ag foghlaim conas an t-iompar a rialú agus a
mhaolú.
Má roghnaítear breis spásanna sábháilte, dréachtfar prótacal úsáide i gcomhar le lucht
proifisiúnta cuí a bheidh mar chuid den pholasaí um iompar scoláirí a smachtú. Ní mór cuntas
scríofa a choimeád ar an gcleachtas maidir le teacht an scoláire ar an áit sábháilte mar chuid
den phleanáil aonair agus ba chóir athbhreithniú is maolú a chur i bhfeidhm ar an bplean go
rialta lena chinntiú go bhfuil an córas úd ag dul i bhfeidhm go dearfach ar iompar an scoláire.

38

Is léir go n-úsáidtear téarmaí éagsúla san ábhar scríofa agus plé ginearálta, cuma cén feidhm atá leis an seomra nó spás.
Orthusan tá seomraí cúlráide, seomraí scíthe, seomraí i leataobh, seomraí ciúnais, seomraí sábháilte, spás beag sábháilte
is mar sin de.

39

https://www.education.ie/en/School-Design/Technical-Guidance-Documents/pbu_tgd_026.pdf
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I 2008 d’fhoilsigh an Bord Náisiúnta um Leas Oideachais treoracha do scoileanna maidir le cód
iompair a fhorbairt40. I 2010 d’eisigh an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais treoracha
do mhúinteoirí faoi thacaíocht do scoláirí ag a mbíonn deacrachtaí iompair, mothúcháin agus
sóisialta41.
Bíonn comhairle ar fáil ag scoileanna ó NEPS agus foirne cliniciúla FSS faoi iompar dúshlánach a
chosc/smachtú. Tugtar maoiniú trín scéim tacaíochta SESS do bhoird bhainistíochta scoileanna
chun oiliúint a chur ar mhúinteoirí in iompar dúshlánach a smachtú trí chúrsaí mar idirghabháil
ghéarchéime theiripeach nó Stiúideo 3 nó TeamTeach.

2.9.2 A
 thbhreithniú ar an gCóras atá anois ann: Achoimre ar thuairimí
a léiríodh le linn Comhairliúcháin
Sa bhosca seo tá tuairimí ó rannpháirtithe grúpaí a bhailigh le chéile don chomhairliúchán mar
chuid den bhforbairt ar chomhairle polasaí. Ní gá go n-aontaíonn NCSE leo agus mínítear a
ndearcadh siúd sa mhír phléite anseo thíos.

Buanna an Chórais
D’aontaigh na grúpaí comhairliúcháin go n-éiríonn leis an gcóras:

•

Nuair atá spás sa scoil, ní gá seomra ar leith, chun gur féidir le scoláire ar a bhfuil ASD
dul i leataobh, de réir a t(h)ola féin má ta spás ciúin uathu chun a n-iompar féin a rialú
is chun forualach céadfaíoch a sheachaint.

•

Rialaítear úsáid an spáis agus déantar monatóireacht mar chuid de phlean aonair
oideachas an scoláire agus bíonn tuismitheoirí ar an eolas faoi.

•

Rud dearfach do scoláirí is ea an spás agus ní cheanglaítear é le pionós nó le toradh ar
iompar dúshlánach.

•
•

Bíonn duine fásta leis an scoláire sa spás agus ní fhágtar an scoláire ina (h)aonar.
I roinnt scoileanna úsáidtear láthair ‘bog, ciúin’ ar chúl an ranga seachas seomra ar leith.

Aontaíodh ar an iomlán go gcaithfidh scoileanna glacadh le cur chuige dearfach um thacaíocht
iompair don scoil iomlán chun cúrsaí iompair a fheabhsú agus chun eachtraí a bhaineann le
hiompar dúshlánach a laghdú, ba chóir oiliúint a chur ar mhúinteoirí is ar bhaill foirne eile sa
chur chuige úd.

40

http://www.newb.ie/downloads/pdf/guidelines_school_codes_eng.pdf

41

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/neps_besd_continuum_
teacher_guide.pdf
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Ceisteanna tarraingthe anuas ag grúpaí comhairliúcháin
Theastaigh treoir chruinn soiléir ROS ó chách maidir lena gceadaítear do scoileanna agus foirne
scoile a dhéanamh i gcás iompar foréigneach agus dúshlánach na scoláirí.
Bhíodar ann a cheap: nár chóir go deo ar chúis ar bith scoláire a chur i seomra scíthe ar leith
chun déileáil le smachtú iompair, bhí baol ann go n-úsáidfí a leithéid de spás go ró-mhinic nó
ar son cúlráide. Bhí ceisteanna faoi scoláire a bhreith chuig an spás i gcoinne a t(h)ola. Moladh
na scoláirí ar fad a bhogadh as an tseomra le linn eachtra, seachas iarracht a dhéanamh ar an
aon scoláire amháin a bhreith amach.
Bhí mórán eile a cheap go raibh géarghá le seomraí ar leith a gcuirfí faoi ghlas ar son sábháilteacht
an scoláire, scoláirí eile agus na foirne.
Cheap líon beag scoileanna gurbh fhéidir smaoineamh ar athbhreithniú socraithe agus rogha
socrúchán oideachais aonair don scoláire a bheadh go rialta i seomra scíthe.
Luadh freisin go mbíonn gá ag a leithéid de scoláire le tacaíocht suntasach cliniciúil agus
teiripeach ach nach mbíonn a leithéid ar fáil. Ina theannta san bhí éileamh ar bhreis comhairle
agus tacaíocht ó mheithleacha chliniciúla agus teiripeacha faoi straitéisí um chosc agus
smachtú.

2.9.3 Cad adeir an Taighde linn?
Cé gur foilsíodh roinnt páipéar suímh agus doiciméad treorach náisiúnta agus idirnáisiúnta ar úsáid
cúlráide/sriain, níor tháinig NCSE ar aon fhianaise bunaithe ar thaighde a chruthaigh gur baineadh
leas as seomraí am saor go ginearálta nó go sainiúil i gcás scoláirí ASD.
De ghnáth san ábhar scríofa, séard is brí le cúlráid ná spás nó seomra mar a gcoimeádtar scoláire
ina aonar ar aon uair, i seomra mar a bhfuil an doras faoi ghlas nó i ngreim ar shlí eile. Ciallaíonn
bac fisiciúil go bhfuil greim ar an nduine chun srian a chur lena g(h)luaiseachtaí.
San ábhar scríofa leagadh béim go minic ar an méid seo:

•

Níor chóir bac ná cúlráid a úsáid ach amháin sa chás go mbaineann baol suntasach le
hiompar an linbh, don scoláire féin nó do dhaoine eile. Nuair a bhíonn gá lena leithéid
de bheart, beidh ball foirne cumasach ann ag a bhfuil an oiliúint chuí chun an beart a
dhéanamh de réir gá. Coimeádfar cuntas ar gach eachtra agus déanfaidh an bhainistíocht
monatóireacht ar na cuntais.

•

Bíonn dualgas cúraim ann gníomhú chun drochghortú a sheachaint nuair a tharlaíonn
eachtra díobhálach agus/nó dainséarach.

•

Is é leas an linbh nó an duine óig an bunphrionsabal faoi aon chinneadh maidir le srianta/
culráid agus má tharlaíonn idirghabháil iompair caithfear cloí le ceart an duine ar dhínit
agus ar a bheith saor ó mhí-úsáid.
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•

Chun úsáid srianta/cúlráid a laghdú nó a sheachaint ní mór gach iarracht a dhéanamh ar
chúrsaí a chiúnú sula dtéitear i muinín na mbearta céanna.

•

Níor chóir go deo srianta/cúlráid a úsáid mar phionós, ní bhíonn i gceist ach leanaí/daoine
óga a chosaint ar bhaol lena linn sin ar dhíobháil tromchúiseach don duine féin, do dhaoine
eile nó do mhaoin éigin atá thart ar an láthair.

Níl aon fhianaise chun tacú le seomraí scíthe ná srianta mar idirghabháil oideachais ná iompair, a
mhalairt atá fíor. Féadfaidh a leithéid de thaithí dul i bhfeidhm go han-diúltach ar dhaoine óga agus
seans go ndúiseofaí arís cuimhní ar mhí-úsáid nó coscairt a tharla cheana.
Níor thángthas ach oiread ar aon fhianaise a chruthaigh leas oideachais no teiripeach as cúlráid do
scoláire ar a bhfuil ASD, ní laghdaítear ar na fadhbanna iompair a chruthaigh na gníomhartha úd
ar dtús.
Is léir go mbaineann baol an-mhór ar fad leis na hidirghabhálacha úd de réir tuairisc ar shrianta
agus cúlráid a bheith in úsáid ar fud na Stát Aontaithe. Thángthas ar na céadta cás mar a gcuireadh
mí-úsáid i leith agus tuairiscíodh líon éigin bás freisin. Ar an mórgóir bhain na heachtraí úd le
scoláirí faoi mhíchumas a bhí páirteach in oideachas speisialta.

2.9.4 Plé
Bíonn dualgas cúraim ar scoileanna sábháilteacht na scoláirí agus an fhoireann ar fad a chinntiú.
Chruthódh iompar roinnt scoláirí (ní gá gur scoláirí ASD iad42) baol mór43 dóibh fhéin, dá
gcomhscoláirí agus/nó don bhfoireann, go mórmhór is iad atá fásta láidir. De dhéanta na fírinne,
gortaítear baill foirne i scoileanna, múinteoirí agus SNA san áireamh. Cé nach minic a tharlaíonn, is
eachtraí tromchúiseacha a bhíonn iontu ar fad.
Bhí plé achrannach, corraitheach ar an ábhar seo sa chomhairliúchán. Bhíodar ann a cheap nár
chóir go deo scoláire a chur i seomra ar leith chun déileáil le smachtú iompair; go raibh géarghá le
seomraí a gcuirfí faoi ghlas ar son sábháilteacht an scoláire is gach éinne.
De réir Cuid 69 den Acht um Mheabhair-Shláinte 2001 luaitear ‘nach bhfuil cead othar44 a chur ar
an gcúlráid ná aon srian meicniúil a chur i bhfeidhm muna mbíonn gá leis an gcúlráid nó srian ar
son cóireála nó chun gortú don othar féin nó do dhaoine eile a sheachaint.’ (Rialtas na hÉireann,
2001).

42

Cé go n-aithnítear nach minic a bhíonn iompar foréigneach ag scoláirí ar a bhfuil ASD, tarlaíonn sé uaireanta i gcas líon beag.

43

Ciallaíonn Baol mór baol díreach féinghortaithe nó gortaithe do dhaoine eile nó damáiste trom do mhaoin.

44

Is ‘othar’ faoi Chuid 69(4)d’Acht 2001 aon duine lena mbaineann ordú cead isteach nó athnuachana go hionad ceadaithe, leanbh
faoina bhfuil ordú faoi Cuid 25 i bhfeidhm agus othar deonach mar a mhínítear san Acht 2001.

96

Ag Tacú sna Scoileanna le Scoláirí ar a bhfuil Aicíd Speictream Uathachais – Comhairle Polasaí NCSE 2015

Leanaí Réamhscoile agus Scoláirí in Aois Scoile ar a bhfuil ASD

Bíonn dualgas cúram ag scoileanna i leith scoláirí agus baill foirne. Caithfidh modhanna chun
iompar dúshlánach (agus uaireanta foréigneach) a bheith ag teacht le ceart an scoláire ar dhínit is
ar a bheith saor ó mhí-úsáid. Ba chóir gach iarracht a dhéanamh ar chúlráid agus srian a sheachaint.
Mar chuid de pholasaí iomlán na scoile um smachtú dearfach iompair níor mhór béim a chur ar:
straitéisí um choisctheacht a sheachnódh iompar dúshlánach; dea-chaidreamh idir foireann agus
scoláirí a chothaíonn iompar dearfach agus luath-idirghabháil chun déileáil le hiompar dúshlánach
má/nuair a tharlaíonn sé.
Is léir go mbraitheann scoileanna áirithe gur ligeadh síos iad idir an dá chóras oideachais agus
sláinte. Dar leo, iarrtar orthu oideachas a chur ar líon beag scoláirí a léiríonn iompar an-dúshlánach
agus uaireanta foréigneach ina leith féin is le daoine eile agus nach mbíonn teacht ar dhóthain
comhairle ná treoir cliniciúil agus teiripeach a bheadh riachtanach chun plé leis an iompar úd.
Caithfidh an Stát oideachas cuí a sholáthar do chách, san áireamh tá siad siúd ag a mbíonn iompar
a théann thar fóir gan choinne. Níor mhór, áfach, an dualgas céanna a chothromú le ceart gach
scoláire agus ball foirne ar thimpeallacht sábháilte.

2.9.4.1

Gá ginearálta le Cúlráid agus Srian

Ar dtús, maidir le seomraí scíthe do scoláirí ar a bhfuil ASD, ní raibh aon fhianaise gur baineadh
leas aon scoláire ASD as cúlráid ná srianta ó thaobh oideachais agus teiripe de ná gur laghdaíodh
minicíocht fadhbanna iompair dá réir.
San ábhar scríofa deirtear go soiléir go mbíonn gá ag mórán scoláirí ASD le ham agus spás45 chun
a gcuid iompair féin a rialú is chun forualach céadfaíoch a sheachaint. Aontaímid dá réir sin go
gcruthófaí spás dóibh le dhul ann lena dtoil féin agus faoi mhaoirsiú, nuair a bhíonn ciúnas ag
teastáil uathu. Coimeádfar cuntas ar an minicíocht úsáide mar chuid den phlean aonair oideachais
agus cuirfear tuismitheoirí ar an eolas. Tá sé tábhachtach an láthair a úsáid ar shlite eile ionas nach
mbeidh toirmeasc ag baint leis, d’fhéadfadh aon scoláire dul ann ar son an chiúnais freisin. Ba chór
smaoineamh ar spás ‘bog, ciúin’ ar chúl an ranga seachas seomra ar leith. Ní gá dul i muinín spás
’ciúin’ ar leith ach amháin muna mbíonn an rogha sin ar fáil ar bhonn na scoláirí i ndiaidh a chéile.
Pé acu spás a bhíonn i gceist ní mór na scoláirí a mhaoirsiú i gcónaí.
Fuarthas amach go bhfuil líon áirithe idirghabhálacha iompair atá éifeachtach chun iompar
dúshlánach leanaí agus daoine óga ar a bhfuil ASD a fheabhsú – tá an liosta in Aguisín 5. Ní mór
sainoiliúint chun go mbeidh a leithéid d’idirghabháil éifeachtach agus sábháilte in éineacht.
Uaireanta i gcás ASD bíonn ‘baol éalaithe’ agus i roinnt scoileanna speisialta bíonn glas ar dhoras
ranga chun nach rithfidh scoláirí amach. Molaimid do bhoird bhainistíochta a bheith go mbíonn
gá lena leithéid de chleachtas is nach mbristear an dlí sna cúinsí scoile. Arís ba chóir athbhreithniú
foirmiúil a chur i gcrích lena fháil amach an bhfuil an gá céanna fós le réim an chórais úd um ghlas
ar dhoras.

45

Sa chomhthéacs seo ciallaíonn ‘spás’ aon áit a dtéann an scoláire go toilteanach agus cead imeachta aige/aici, é gar don seomra
ranga, le feiscint go poiblí, nach bhfuil faoi ghlas, agus mar a mbíonn duine fásta de shíor mar mhaor ag an scoláire.
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2.9.4.2

Dálaí Géarchéime

Má chláraítear scoláire ag a bhfuil nós mar iompar thar fóir a chruthódh baol dó/di féin nó do
scoláirí eile nó baill foirne, ní mór an fhoireann a oiliúint i gcoisctheacht agus smachtú géarchéime.
Dar linn féin, níl ach cás amháin ann nuair a bheadh cúlráid agus/nó srian mar réasún dlisteanach
agus é sin dá mbeadh baol gortaithe nó díobhála don scoláire féin nó do scoláirí eile nó baill foirne.
Fós féin, toisc nach ionaid cheadaithe iad scoileanna faoin Acht Meabhair-Shláinte, níor mhór a
bheith fíorchúramach nach mbristear an dlí.
Tuigimid gur cúis mhór imní do thuismitheoirí, do scoláirí is do scoileanna is ea aon bhac fisiciúil,
fiú i gcás práinne. Ar an gcéad dul síos bíonn dualgas cúraim ar scoileanna sábháilteacht na scoláirí
agus an fhoireann ar fad a chinntiú. Ar an lámh eile, bíonn gach éinne ar son cearta agus dínit an
scoláire aonair, fiú le linn géarchéime, agus ar son gníomhú de réir a ndualgas dlíthiúla.
Caithfidh scoileanna a bheith cinnte faoi chúrsaí dlí maidir le géarchéim de dheasca iompar
dúshlánach a smachtú. Muna mbítear cinnte agus/nó iad gan treoir cheart, is cás linn nach mbeidh
acu ach fionraí nó díbirt chun an dualgas cúram a chomhlíonadh agus sábháilteacht is leas an
scoláire fhéin nó scoláirí eile nó baill foirne a chinntiú agus gortú a sheachaint.
Tá gá ag scoileanna le treoirlínte ROS um pholasaí cuí scoile a fhorbairt do chleachtais ghéarchéime.
Ní mór a aithint gurb é/í an scoláire atá sa chás géarchéime agus go bhfuil idirghabháil agus
tacaíocht chuí ó fhoireann oilte ag teastáil. Caithfear a shoiléiriú sna treoracha nár chóir go deo
aon scoláire a fhágáil ina a(h)onar agus go gcaithfear a bheith cinnte go mbíonn polasaí um
idirghabhálacha géarchéime ag gach scoil. Bunófar an polasaí ar scoth na gcleachtas idirnáisiúnta,
de réir reachtaíocht agus rialacha is rialacháin eisithe ag an gCoimisiún um Mheabhair-Shláinte.
Caithfear díriú go háirithe ar:

•
•
•

An dualgas cúraim atá ag scoileanna i leith scoláirí agus baill foirne.

•

Beidh tuismitheoirí ar an eolas agus iad bainteach le forbairt agus feidhmiú polasaí um
chúlráid/srianta a úsáid.

•

Cleachtais chun chúlráid/srianta a rialú, san áireamh beidh bisiú an scoláire, cuntas,
tuairisciú, athbhreithniú agus gearáin.

Na cúinsí ina ligtear do bhaill foirne cúlráid/srianta a chur i bhfeidhm ar scoláirí.
Na modhanna cúlráid/srianta a cheadófar, conas leas a bhaint astu agus an oiliúint a bheidh
riachtanach chucu.

Caithfidh gach treoir a bheith de réir dlí agus ba cheart do ROS comhairle cinnte a lorg ó Oifig an
Phríomh-Aturnae Stáit. Is cás linn go mór go lorgófaí comhairle maidir leis na ceisteanna seo:
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•

An mbíonn sé riamh de réir dlí scoláire a chur faoi ghlas i seomra nó é/í a shrianadh in aon
slí eile

•

Réimse an dualgas cúram/freagracht atá ar an scoil má bhíonn ball foirne nó scoláire i
mbaol drochghortaithe toisc ionsaí fíochmhar ó scoláire.

Ag Tacú sna Scoileanna le Scoláirí ar a bhfuil Aicíd Speictream Uathachais – Comhairle Polasaí NCSE 2015

Leanaí Réamhscoile agus Scoláirí in Aois Scoile ar a bhfuil ASD

Molaimid sonraí a bhailiú ar bhonn náisiúnta chun aon phatrún i gcleachtais srianta i measc
scoileanna a aithint, maraon le haon ábhar imní agus gnímh dá réir.
Cuireadh in iúl dúinn go mbíonn múinteoirí/SNA buartha faoina saoire tinnis a úsáid ar eachtraí
a tharla de dheasca iompair scoláirí. Tuigtear dúinn go bhfuil comhráití ar bun le hionadaíocht
múinteoirí/SNA agus dá bhrí sin nach mbeadh sé oiriúnach dúinne dul ag plé leis an ábhar úd sa
pháipéar seo.
Maidir le srianta/cúlraid a úsáid, molann NCSE:

Moladh 10: Ócáidí Géarchéime
Ba chóir don ROS iarraidh ar an Seirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais treoirlínte
soiléire a ullmhú do na scoileanna faoi: cleachtais chuí réalaíoch a úsáidfí i ndálaí
géarchéime nuair a tharlódh iompar an-dhúshlánach nó foréigneach a bheadh mar bhaol
don scoláire féin, do scoláirí eile nó do bhaill foirne; na tacaíochtaí a bheadh ar fáil do
scoláirí, múinteoirí agus tuismitheoirí tar éis a leithéid d’eachtra. Ba chóir don ROS
comhairle dlíthiúil a fháil lena chinntiú nach mbriseann na treoirlínte an dlí.
Ina theannta san:
10.1 Ba chóir do scoileanna ‘spás ciúin’ a chruthú do scoláirí ASD chun freastal ar
riachtanais chéadfaíocha ach níor chóir seomraí scíthe46 a bheith ann mar níl aon
fhianaise gur buntáiste iad don ghrúpa seo scoláirí.
10.2 Má tá géarghá ann, ba chóir maoiniú a thabhairt do scoileanna speisialta chun láthair
roghnach maolaithe a bhunú don líon beag scoláirí ar a bhfuil ASD is ag a mbíonn
iompar thar fóir gan choinne, i dtreo iad a bhreith isteach leis na scoláirí eile arís go
luath. Moltar, más féidir, an láthair a úsáid ar shlite eile freisin.

2.10 Tacaíocht do Theaghlaigh Leanaí ASD
2.10.1 Soláthar atá anois ann
Bíonn tacaíocht agus eolas ó theaghlaigh leanaí ar a bhfuil ASD maidir le hoiliúint an linbh agus iad
ag iarraidh go n-éireoidh leis/léi sa saol chomh fada agus is féidir de réir cumais. Tá baint ag Ranna
difriúla Rialtais leis na cúrsaí úd.
Tá cláir oiliúna do thuismitheoirí leanaí óga ar a bhfuil ASD, mar shampla an Clár Early Bird agus
oiliúint do shiblíní i gceantair éagsúla FSS.
Eagraíonn grúpaí tacaíochta ASD cúrsaí do thuismitheoirí freisin.

46

Ciallaíonn seomra scíthe, sa chomhthéacs seo, spás nó seomra mar a gcoimeádtar scoláire ina aonar i gcoinne a t(h)ola agus bac
air/uirthi imeacht ón áit sin. Bíonn an doras faoi ghlas nó blocáilte ag rudaí nó i ngreim ag an bhfoireann. Sin é an sainmhíniú,
beag beann ar an gcúis nó ar an dteideal a thugtar air nó ar an áit ina bhfuil an scoláire ar an gcúlráid.
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Tugtar maoiniú don Ionad Uathachais Middletown chun réimse cuimsitheach oiliúna a soláthar do
thuismitheoirí leanaí ar a bhfuil ASD.
Tugann SENO tacaíocht agus eolas do thuismitheoirí maidir le socruithe scoile agus tacaíochtaí
oideachais. Ina theannta san, d’fhoilsigh NCSE ábhar mar a bhfuil eolas agus treoir do thuismitheoirí/
caomhnóirí leanaí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, ASD san áireamh.
D’fhéadfadh tuismitheoirí a bheith i dteideal deontas agus liúntas áirithe (An Roinn Coimirce
Sóisialaí) mar an liúntas cúram sainchónaithe, deontas cúram cairde agus deontas cúramóra.

2.10.2 A
 thbhreithniú ar an gCóras atá anois ann: Achoimre ar thuairimí
a léiríodh le linn Comhairliúcháin
Sa bhosca seo tá tuairimí ó rannpháirtithe grúpaí a bhailigh le chéile don chomhairliúchán mar
chuid den bhforbairt ar chomhairle polasaí. Ní gá go n-aontaíonn NCSE leo agus mínítear a
ndearcadh siúd sa mhír phléite anseo thíos.

Buanna an Chórais
Nuair a bhíonn meithleacha luath-idirghabhála FSS ar fáil, éiríonn go maith leis an dtacaíocht
a thugtar do theaghlaigh leanaí ar a bhfuil ASD.
Bua luachmhar do thuismitheoirí is ea an scéim um shíneadh leis an scoilbhliain a thugann sos
do theaghlaigh mí Iúil.
Oiliúint úsáideach a bhíonn ar fáil ó FSS agus ón Ionad Uathachais Middletown.
Bhí meas freisin ar na seirbhísí SENO agus na leabhráin eolais do thuismitheoirí ó NCSE.

Ceisteanna tarraingthe anuas ag grúpaí comhairliúcháin
Is dóigh le tuismitheoirí nach mbíonn dóthain teacht acu ar oiliúint, eolas agus tacaíocht ón
uair go léirítear fadhbanna an linbh, chun cabhrú leo féin maidir leis na scileanna a bhíonn
uathu a chleachtadh. Ba chóir cur amach a bheith acu ar na ceisteanna a chaithfí a chur faoi
thacaíochtaí agus/nó teiripe agus rochtain orthu siúd; roghanna réamhscoile; socruithe scoile;
dálaí a mbeifí ag súil leo sa bhunscoil agus san iarbhunscoil; plé le IEP.
Bíonn imní faoin dtionchar a bheadh ag leanbh ar a bhfuil ASD ar na leanaí eile sa teach
agus caithfear saol an teaghlaigh a chothromú. Creidtear go mbíonn breis tacaíochta ó shiblíní
maidir le ASD a thuiscint.
Do leanaí óga ar a bhfuil ASD, tá gá le breis comhordú idir saol an linbh sa réamhscoil agus na
cúinsí teaghlaigh sa bhaile.
Bíonn breis eolais agus oiliúint ó theaghlaigh um chur chuige éifeachtach a spreagfadh leanaí
chun scileanna sóisialta agus cumarsáide a fháil agus ar an gcur chuige a úsáidtear ar scoil –
féach Aguisín 5.
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Moladh seirbhís abhchóide nó múinteoir cuairte a chuirfeadh comhairle ar theaghlaigh is a
bheadh mar nasc idir iad féin, scoileanna agus seirbhísí sláinte. Bheadh a leithéid go han-mhaith
ar fad mar go minic ní bhíonn aon tuairim ag tuismitheoirí faoi na féideartheachtaí, ní féidir
ceist a chur ná iarratas a dhéanamh muna mbíonn a fhios acu cad atá ar fáil.
Ní mór eolas a thabhairt do leanaí a bhíonn ag fás aníos mar is gnáth maidir le ASD chun gur
féidir leo na tréithe a bhaineann léi a thuiscint.

2.10.3 Cad adeir an Taighde linn?
Leagann an taighde béim go leanúnach ar an dtábhacht a baineann le tuismitheoirí a bheith
bainteach le hoideachas leanaí ar a bhfuil ASD.
Cuireann oiliúint leanúnach ardchaighdeáin do thuismitheoirí/cúramóirí go mór le scileanna sóisialta
agus cumarsáide agus le hiompar, go háirithe má dhírítear ar scileanna cinnte do na tuismitheoirí.
Prionsabal lárnach is ea comhar agus páirtíocht i measc teaghlaigh um idirghabhálacha ASD a
roghnú is a athbhreithniú. Maidir le hidirghabhálacha do leanaí agus daoine óga ar a bhfuil ASD,
caithfidh lucht proifisiúnta comhthéacs an teaghlaigh agus a bhfuil uathu a chur san áireamh, ní
mór smaoineamh ar oiriúnacht do shaol an teaghlaigh.
Bíonn leanúnachas ríthábhachtach do leanaí agus daoine óga ar a bhfuil ASD, dá bhrí sin caithfidh
lucht proifisiúnta deiseanna a chruthú chun cleachtas agus straitéisí a chur i bhfeidhm sa bhaile
agus ar scoil.
I dtreoracha agus caighdeáin ó roinnt tíortha eile luaitear tacaíocht agus cláir idirghabhála, mar a
mbeadh ról idirghabhála ag tuismitheoirí, a bheith ann do leanaí agus daoine óga ar a bhfuil ASD.
Meastar go ndéanfaí leas maidir le plé an teaghlaigh leis an leanbh, le forbairt a spreagadh agus le
strus ar thuismitheoirí a laghdú.
Bíonn gá ag tuismitheoirí na leanaí ag a bhfuil riachtanais chasta le tacaíocht le linn saoire fada
scoile má táthar chun déileáil le dúshláin a bhaineann le riachtanais chasta oideachasúla speisialta.
Tugtar deiseanna foghlama do na scoláirí ar an gcuma san freisin.
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2.10.4 Plé
Riocht ar feadh an tsaoil is ea ASD. Bíonn ról tábhachtach ag tuismitheoirí is teaghlaigh i saol an
linbh agus eolas uathu maidir le hoiliúint agus fás aníos. Aithnímid go mbíonn strus eile ann idir
thochtach, praiticiúil agus airgeadais agus gá le heolas leanúnach ar sheirbhísí a bhíonn ar fáil.
Ní mór deiseanna oiliúna a thabhairt do thuismitheoirí go rialta ar idirghabhálacha a chothódh
scileanna sóisialta agus cumarsáide. Caithfear tuismitheoirí a choimeád ar an eolas faoi phlean
oideachais an linbh agus ní mór baint a bheith acu go gníomhach leis an bplean.
Tuigimid freisin an tábhacht a bhaineann le seirbhísí cairde chun sos a thabhairt do tuismitheoirí is
teaghlaigh agus go deimhin do na leanaí ASD iad féin. Creidimid gur féidir leis na seirbhísí úd cur
go mór le saol an teaghlaigh. Dá bhrí sin ní dóigh linn go mba chóir go mbeadh ar thuismitheoirí
an leanbh a bhreith ón scoil chuig an láthair chairde agus ar ais mar d’fhéadfadh sé sin stráice mór
ama a bhaint as a dtréimhse cairde.
Maidir le tuismitheoirí agus teaghlaigh leanaí ar a bhfuil ASD, molann NCSE:

Moladh 11: Tacaíocht do Theaghlaigh
Ba chóir do na Ranna cuí Rialtais a aithint go bhfuil tábhacht ag baint le cur chuige a
ghlacadh a bhíonn dírithe ar an leanbh agus laistigh de chomhthéacs an teaghlaigh, le
tacú le tuismitheoirí is teaghlaigh trín eolas cuí agus tacaíocht a thabhairt dóibh chomh
maith le tuiscint ar an éifeacht a bheadh ag fáthmheas ASD ar a saol féin.
Chuige sin:
11.1 Ba chóir comhairle leanúnach in am tráth a bheith ar fáil agus teacht ar mheithleacha
ildisciplíneacha FSS, de réir gá, chun comhairle a chur agus an leanbh ag fás aníos is
ag dul in inmhe. Ní mór coinní a shocrú go rialta chun dul chun cinn a mheas.
11.2 Ba chóir oiliúint FSS agus Ionad Uathachais Middletown, bunaithe ar chláir mar
Early Bird, Early Bird Plus agus The Incredible Years, a chur ar fáil do thuismitheoirí
agus teaghlaigh leanaí ar a bhfuil ASD ar fud na tíre ar bhonn leanúnach. Ar an dul
céanna ba chóir ceardlanna a reáchtáil do shiblíní chun tacú leo maidir le nádúr ASD
a thuiscint.
11.3 Ba chóir do scoileanna leas a bhaint as an bpróiseas pleanála don scoláire chun eolas
a thabhairt do thuismitheoirí ar na modhanna oideachais do leanaí ar a bhfuil ASD a
úsáidtear ar scoil agus chun iad a bhreith isteach sa phleanáil.
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Réamhrá
Tá achoimre anseo ar na príomhphointí ó chomhairle polasaí cheana féin ag NCSE a bhain le
soláthar oideachais do scoláirí ar a bhfuil ASD. Cé gur sleachta ón mbliain 2013 atá anseo um
thacaíocht do scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta don chuid is mó, tagraítear
freisin nuair is cuí do pháipéir eile comhairle polasaí foilsithe ag NCSE.
I dtús an pháipéir pholasaí 2013 Tacú le Scoláirí ag a bhfuil Riachtanais Oideachasúla Speisialta sna
Scoileanna47, luaigh NCSE arís go bhfuil gá le córas cuimsitheach oideachais a ligeann do scoláirí
ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta an mianach atá iontu a bhaint amach. Mar bhonn
faoin gcomhairle polasaí um mhodhanna chun tacú leis an ndíorma seo, scoláirí ar a bhfuil ASD san
áireamh, bhí na sé phrionsabal seo a leanas:
Prionsabal 1:

Fáiltítear roimh scoláirí, beag beann ar riachtanais oideachasúla speisialta, sa scoil
áitiúil agus tá cead acu clárú inti48.

Prionsabal 2:

Dáiltear tacaíochtaí oideachais ar scoileanna go cothrom de réir riachtanais
oideachasúla na scoláirí.

Prionsabal 3:

Bíonn teacht ag scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta ar
thacaíochtaí oideachais de réir a gcuid riachtanas féin.

Prionsabal 4:

Bíonn measúnú aonair ann do scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla
speisialta mar bhonn faoi dteagasc is foghlaim is é sin mar chuid amháin de
phróiseas leanúnach timthriallach um mheasúnú, idirghabháil agus athbhreithniú
ar thorthaí.

Prionsabal 5:

Baintear an leas is fearr as na hacmhainní atá ar fáil chun torthaí scoláirí ag a bhfuil
riachtanais oideachasúla speisialta a fheabhsú. Oibríonn seirbhísí Stáit le chéile
chuige sin.

Prionsabal 6:

Bíonn meas ar ról tuismitheoirí is iad mar bhunoideachasóirí nádúrtha an linbh.

Leag NCSE béim ar an Acht EPSEN 2004 mar a mhínítear an tslí is éifeachtaí chun plé le measúnú
agus pleanáil oideachas do leanaí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta agus d’iarr ar an
Aire an Acht a chur i bhfeidhm go hiomlán, chomh luath is a bheadh na hacmhainní ar fáil. Idir an
dá linn, d’fhorbair NCSE moltaí agus prionsabail de réir éirim an Acht i dtreo a chinntiú go mbainfí
an leas is fearr as acmhainní Stáit.

47

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (2013). Ag Tacú le Scoláirí sna Scoileanna ag a bhfuil Riachtanais
Oideachasúla Speisialta. Baile Átha Troim: NCSE.
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Téann scoláirí áirithe ag a bhfuil riachtanais chasta nó troma chuig scoil speisialta toisc go mbíonn dianidirghabhálacha
speisialtachta uathu maraon le tráthchlár laghdaithe – sa chás go measann tuismitheoirí nach rachadh socrú lárshrutha
lánaimseartha chun leas an scoláire.
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Rialú Creat Cláraithe
Aithníonn NCSE go bhfáiltíonn scoileanna ar an mórgóir roimh scoláirí ag a bhfuil riachtanais
oideachasúla speisialta agus go gcláraítear iad, ach táid ann a chuireann bac oscailte agus/nó éasca
rompu chun nach mbeidh fonn ar thuismitheoirí an leanbh a chur chuig an scoil sin. Toisc go
maoinítear is go mbronntar acmhainní ar scoileanna chun seirbhís oideachais a sholáthar do chách
sa cheantar áitiúil, molann NCSE do ROS creat láidir rialaithe um chlárú a bhunú a ligfidh isteach
sa scoil áitiúil gach scoláire ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta. Dá réir sin fáiltíonn NCSE
roimh scéim ghinearálta um Bhille molta Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna) agus an dréacht
rialú a bhaineann leis a d’fhoilsigh an Rialtas mí Meán Fómhair 2013.

Soláthar Leanúnach
Chomhairligh NCSE cheana féin49 de réir Acht EPSEN 2004 go mba chóir oideachas a chur ar scoláirí
ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, ASD san áireamh, i dtimpeallacht chuimsitheach i
dteannta na scoláirí eile ach amháin muna mbíonn sé sin chun a leas féin nó chun leas iad siúd
a bhíonn á múineadh ina dteannta. Mhol NCSE gurbh iad siúd ag a bhfuil riachtanais chasta a
gcuirfí i socrú speisialta. Ba chóir cinneadh a bhunú ar an ngá oideachais seachas ar an gcatagóir
míchumais. Leanfadh na hacmhainní an scoláire i gcás aon socrú nua. Níor mhór athbhreithniú
rialta an-ghéar a dhéanamh ar na socruithe céanna.
Ba cheart scoláirí a bheith in ann bogadh go héasca idir shuímh lárshrutha agus speisialta. Mar
shampla, ba cheart rogha socrú i rang speisialta a thabhairt do scoláire dá mbeadh dianidirghabháil
ag teastáil sa ghearrthéarma, ráithe scoile amháin b’fhéidir, agus é intuigthe go ligfeadh dáileadh
foirne do shuímh speisialta ina leithéid de chás. Caithfidh scoileanna polasaí um ranganna speisialta
a bheith acu, a leagann amach go soiléir an rogha a bheadh ag scoláirí ar a bhfuil ASD i ranganna
speisialta dul isteach leis na scoláirí eile i rang lárshrutha ar bhonn lánaimseartha nó páirtaimseartha.
Smaoinigh NCSE cheana ar chlárú dúbailte do scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta.
Beartaíodh ar scrúdú breise a dhéanamh ar an gceist is ar a tionchar ar an leanbh (idir oideachais
agus sóisialta) go dtí go n-eiseofaí polasaí foirmiúil (NCSE, 2011). Idir an dá linn, ba chóir ligean
do scoileanna an córas úd a chur i bhfeidhm go neamhfhoirmiúil toisc nach dtéitear i bhfeidhm
ar chúrsaí acmhainní Stáit. D’aontófaí na socruithe go neamhfhoirmiúil i measc tuismitheoirí agus
scoláirí. Ní mór leanúint den phleanáil agus monatóireacht go dtí go dtagtar ar bhreis fianaise
maidir le torthaí an chlárú dúbailte ar scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta.
Caithfidh NCSE a chinntiú go mbíonn dóthain socruithe oideachais idir bhunscoile agus meánscoile
(lárshrutha agus speisialta) ar fáil i gcónaí ar fud na tíre do scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla
speisialta, ASD san áireamh.

49

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (2011). Ról Scoileanna agus Ranganna Speisialta in Éirinn sa Todhchaí. Baile
Átha Troim: NCSE.
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Tuigeann NCSE an gá atá le monatóireacht ar fhianaise idirnáisiúnta maidir le tionchar ranganna
speisialta mar shamhail soláthair oideachais agus tuigtear freisin go gcaithfear an fhianaise a chur
san áireamh. Aithnítear go bhfuil gá le breis taighde ar thaithí agus torthaí ranganna speisialta anseo
in Éirinn agus moladh go gcuirfí tús láithreach le taighde ar éifeachtúlacht ranganna speisialta mar
shamhail soláthair. Ina dhiaidh sin choimisiúnaigh NCSE an ESRI len é sin a dhéanamh agus táthar
ag súil go bhfoilseofar an tuairisc iomlán i 2015. Foilsíodh tuairisc ar Chéim 1 den staidéar chéanna
(Suirbhé Náisiúnta Scoileanna) i 2014.50.
Níor mhór iachall a chur ar scoileanna aon socrú mar a mbíonn scoláire ag a bhfuil riachtanais
chasta oideachasúla speisialta ar chóras ‘tinreamh laghdaithe’ a chur in iúl don Ghníomhaireacht
um Leanaí agus an Teaghlach chun gur féidir a chinntiú go bhfuil an t-oideachas cuí á thabhairt de
réir gá.

Oideachas Luath-Óige
De réir taighde reatha agus imní lucht proifisiúnta sláinte á gcur san áireamh, mhol NCSE go mba
chóir oideachas a chur ar leanaí óga i dteannta a chéile i suíomh cuimsithe, chomh fada agus is
féidir. Léirigh an chomhairle nár mhór a bheith fíorcháiréiseach faoi sholáthar speisialta ar leith a
thabhairt do leanaí óga ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta. Níor mhór é sin a chur ar
athló chomh fada agus is féidir mar:

•
•
•

Ní féidir a rá conas a bheidh an cumas cognaíoch acu.

•

Léiríodh an-imní faoi leanaí trí bliana d’aois i ranganna speisialta agus gan aon deis acu
bualadh lena ndiongbhála féin a bhí ag forbairt mar is gnáth.

Ar an dul céanna níl aon taithí ná torthaí ar idirghabhálacha fós acu.
Mar gheall ar shomhúnlaitheacht inchinne, ní deachleachtas é leanaí an-óga a chur isteach
i soláthar speisialta.

Thug NCSE faoi deara leis nach raibh aon bhonn fianaise faoi luathidirghabháil do leanaí áirithe faoi
mhíchumas seachas a chéile.
Dá réir sin mhol NCSE go mbainfeadh an scéim ECCE do luath-idirghabháil Stáit le gach leanbh
réamhscoile, iad siúd ag a bhfuil riachtanais an-chasta oideachasúla speisialta san áireamh agus
go gcuirfí na hacmhainní cuí ar fáil. Ba chóir acmhainní ó scéimeanna luath-idirghabhála Stáit atá
cheana féin ann a bhreith isteach sa scéim ECCE. Mholamar freisin don Roinn Leanaí, i gcomhthéacs
freagracht as an scéim ECCE, cáilíochtaí cuí a leagan síos don bhfoireann lena chinntiú go mbítear
oilte mar ba chóir maidir le hoideachas luath-óige agus riachtanais oideachasúla speisialta.

50

McCoy, S., Banks, J. et al (2014). Soláthar Ranganna Speisialta in Éirnn a Thuiscint. Céim 1: Torthaí Suirbhé Náisiúnta Scoileanna.
Baile Átha Troim: NCSE.
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Dáileadh Tacaíochtaí Breise Teagaisc i Scoileanna Lárshrutha
Mheas NCSE nár thug an tsamhail reatha um dháileadh acmhainní teagaisc cothrom na Féinne
do gach scoláire ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta maidir le teacht ar thacaíochtaí
oideachais. Mhol NCSE samhail nua bunaithe ar phróifíl riachtanais na scoile, gan bhaint aici le
fáthmheas míchumais do scoláirí ar leith. Tar éis an mholadh a fhoilsiú, d’iarr an tAire ar NCSE
meitheal oibre a bhunú don samhail nua, agus go gcuirfí san áireamh gnéithe a aithníonn próifíl
oideachais na scoileanna agus an taifeadadh a dhéantar ar thorthaí scoláirí ag a bhfuil riachtanais
oideachasúla speisialta.
Foilsíodh moladh NCSE Soláthar do Scoláirí ag a bhfuil Riachtanais Oideachasúla Speisialta: Feabhas
ar Éifeachtúlacht, Meitheamh 2014 is é ar fáil ar shuíomh idirlín NCSE: http://ncse.ie/wp-content/
uploads/2014/09/Allocating_resources_1_5_14_Web_accessible_version_FINAL.pdf.
Molann an tsamhail aon scéim amháin um dháileadh na bpost breise teagaisc a thacaíonn le cuimsiú
na leanaí ar fad ag a bhfuil deacrachtaí foghlama agus riachtanais oideachasúla speisialta – scéim
nach mbunódh an dáileadh ar fháthmheas míchumas ach ar phróifíl oideachais na scoileanna.

Pleanáil Aonair
Mhol NCSE athruithe eile fós sa chomhairle 2013 chun oibriú agus éifeacht an chórais a fheabhsú.
Moladh go gceanglófaí an dáileadh tacaíochtaí breise teagaisc ar scoláirí ag a bhfuil riachtanais
oideachasúla speisialta le próisis um phleanáil aonair de réir córas leanúnach tacaíochta NEPS.
Leagadh béim ar ghá le sonraí torthaí a bhailiú, a thaifeadadh agus a sheiceáil go rialta. Moladh
freisin go mba chóir iachall a bheith ar scoileanna tuarascáil bhliantúil a sheoladh chuig NCSE ar
dhul chun cinn agus ar na torthaí bainte amach faoin bpróiseas pleanála.

Forbairt Phroifisiúnta do Mhúinteoirí
Dúirt NCSE cheana go mba chóir do lucht proifisiúnta a bhíonn ag obair le riachtanais oideachasúla
speisialta na scileanna cuí a chothú is a fhorbairt chun freagairt do riachtanais éagsúla na ndaoine
seo agus go mbeadh prótacail i bhfeidhm chun a leithéid d’eolas a roinnt. Tá sé fíorthábachtach
prionsabail chuimsithe a chur i gcrích don aicme áirithe seo scoláirí.
Luaigh NCSE torthaí taighde a leag béim ar an bhfíric gurb iad cáilíochtaí na múinteoirí agus an
teagaisc is mó a rachaidh i bhfeidhm ar thorthaí oideachais. Toisc an múinteoir a bheith i lár an
oideachais do scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, is dóigh le NCSE go mba chóir
oideachas speisialta a bheith mar chuid éigeantach den oiliúint bhunúsach do mhúinteoirí agus den
bhforbairt leanúnach phroifisiúnta. Gné riachtanach i measc dualgais mhúinteora is ea forbairt ar
scileanna an scoláire idir eagraithe, sóisialta agus cumarsáide is ba chóir an méid sin a chur isteach
sa phlean iomlán scoile.
Molann NCSE don Chomhairle Múinteoireachta caighdeáin a bhunú don eolas, scileanna, tuiscint
agus cumas atá riachtanach chun plé le scoláirí ag a bhfuil riachtanais speisialta, ASD san áireamh,
idir shuímh lárshrutha agus speisialta. Ní mór dóibh creat a bhunú don bhforbairt phroifisiúnta
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bhunúsach agus leanúnach lena chinntiú go mbeidh an t-eolas, na scileanna, tuiscint agus cumas
ag na múinteoirí. Caithfidh an creat plé le hoiliúint do mhúinteoirí nuacháilithe agus le scileanna
nua dóibh siúd atá cheana féin ann. Ba cheart an chuid sin a bheith mar chuid de chreat iomlán do
mhúinteoirí a bhíonn ag obair le riachtanais oideachasúla speisialta.
Molann NCSE don Chomhairle Múinteoireachta agus do ROS a chinntiú go dtugtar do mhúinteoirí
an t-eolas, na scileanna, tuiscint agus cumas atá riachtanach chun plé le riachtanais éagsúla
foghlama scoláirí ag a bhfuil riachtanais speisialta. Caithfidh An Chomhairle Múinteoireachta leibhéil
sainordaithe agus minicíocht a leagan síos maidir leis an CPD a chaithfidh múinteoirí a dhéanamh
ar an ngné seo riachtanais speisialta laistigh de chreat iomlán CPD do mhúinteoirí. Míníodh creat
oiliúint phroifisiúnta do mhúinteoirí a oibríonn le riachtanais oideachasúla speisialta in Aguisín
3 sa tuairisc agus pléadh: an oiliúint a bheadh mar chuid de chláir oideachais múinteoirí ar dtús;
an oiliúint a bheadh mar chuid den bhforbairt leanúnach phroifisiúnta do gach aon mhúinteoir
agus dóibh siúd i bpoist agus suímh speisialtachta (múinteoirí tacaíocht fhoghlama/acmhainne,
múinteoirí cuairte, múinteoirí i scoileanna agus ranganna speisialta).
Toisc a thábhachtach is atá an gné seo den oideachas do scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla
speisialta, is fiú achoimre a dhéanamh ar na príomh-mholtaí a rinne NCSE maidir le CPD leanúnach
do mhúinteoirí i bpoist agus suímh speisialtachta (múinteoirí tacaíocht fhoghlama/acmhainne,
múinteoirí cuairte, múinteoirí i scoileanna agus ranganna speisialta).

•

Ba chóir don Chomhairle Múinteoireachta leibhéil sainordaithe agus minicíocht a leagan
síos do mhúinteoirí i bpoist agus suímh speisialtachta chun scileanna a fhorbairt a
oiriúnóidh do ghrúpaí áirithe scoláirí chomh maith le scileanna um obair i bpáirt i measc
comhghleacaithe, lucht proifisiúnta agus tuismitheoirí.

•

Ba chóir do ROS smaoineamh ar riachtanas a bhunú do mhúinteoirí i bpoist speisialtachta
mar a bheadh dhioplóma iarchéimithe aitheanta in oideachais speisialta agus/nó dioplóma
iarchéimithe i gcatagóir áirithe míchumais. Ba cheart deiseanna ar shocruithe i suíomh
oideachais speisialta a bheith mar chuid bhunúsach de chláir iarchéimithe in oideachas
speisialta.

•

Ba cheart bonn a bheith faoin bhforbairt phroifisiúnta leanúnach ag na múinteoirí úd mar
a bheidh réimse cumas agus caighdeáin a mhíníonn an t-eolas, na scileanna agus tuiscint
a bheidh riachtanach do mhúinteoirí a oibríonn le catagóirí éagsúla riachtanais speisialta.

•

Níor mhór don Roinn Oideachas Múinteoirí clár straitéiseach um fhorbairt phroifisiúnta
a dhearadh agus a reáchtáil go háirithe do mhúinteoirí i scoileanna speisialta chun plé go
mion leis na riachtanais chasta éagsúla a bhíonn ag a gcuid scoláirí.

•

Níor mhór smaoineamh leis ar riachtanais múinteoirí iarbhunscoile i ndearadh agus soláthar
na gclár um fhorbairt phroifisiúnta leanúnach.

108

Ag Tacú sna Scoileanna le Scoláirí ar a bhfuil Aicíd Speictream Uathachais – Comhairle Polasaí NCSE 2015

Aguisín 1: Achoimre ar Chomhairle Pholasaí Cuí go dtí seo

Ar deireadh, mhol NCSE clár leanúnach CPD a dhearadh is a reáchtáil do phríomhoidí is do
leasphríomhoidí chun díriú ar cheannaireacht a sholáthar um oideachas scoláirí ag a mbíonn
riachtanais oideachasúla speisialta.

Tacaíochtaí Sláinte
Cúis imní ab ea é do NCSE a fháil amach go mbíonn sé deacair do thuismitheoirí teacht ar
idirghabhálacha sláinte do na leanaí. Uaireanta bíonn tacaíochtaí cliniciúla agus teiripeacha de
dhíth ar leanaí ag a bhfuil riachtanais áirithe oideachasúla speisialta mar chúnamh forbartha
agus foghlama. Tuigeann NCSE go mbíonn ar thuismitheoirí rogha oideachais a dhéanamh ach é
bunaithe ar sheirbhísí sláinte a bheith ar fáil nó a mhalairt.
Thacaigh NCSE le soláthar pholasaí reatha FSS, Feabhas Míchumas do Leanaí 0-18, a bunaíodh ar
thuarascáil 2009 ón nGrúpa Náisiúnta Tagartha um Sheirbhísí Ildisciplíneacha do Leanaí 5-1851.
Luamar áfach go bhfuil soláthar seirbhísí cuí sláinte de dhíth ar leanaí agus daoine óga ag a bhfuil
riachtanais oideachasúla speisialta láithreach bonn, ní féidir fanacht go bhfeidhmítear an plean ina
iomláine. Mhol NCSE dá réir:
Ba chóir ceist na leanaí agus daoine óga ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta a
aithint mar cheist phráinneach. Go dtí go bhfeidhmítear an Clár um Feabhas Míchumas do
Leanaí 0-18, níor mhór do FSS plean oiriúnach a fhorbairt chun tacaíochtaí cliniciúla agus
teiripeacha a sholáthar do leanaí agus daoine óga ag a bhfuil riachtanais oideachasúla
speisialta, beag beann ar an socrú scoile.

Próiseas Aontaithe Measúnaithe
Le linn an phróisis chomhairliúcháin ba léir go raibh córas dúbailte ann maidir le measúnú chun
teacht ar réimse seirbhísí Stáit. Dar le NCSE níor chóir go mbeadh ar leanaí faoi mhíchumas dul trí
mórán measúnuithe difriúla chun teacht ar sheirbhísí, ba chóir ceann amháin ildisciplíneach a bheith
ann. Dhéanfadh aon mheasúnú amháin náisiúnta an chúis do theideal ar sheirbhísí oideachais,
sláinte agus coimirce sóisialaí. Níor mhór an measúnú a bheith an-chruinn ar fad chun bonn a chur
faoi phleananna oideachais agus sláinte don scoláire. Dá réir sin mhol NCSE do na Ranna cuí Stáit
(oideachais, sláinte, leanaí agus coimirce shóisialaí) agus do na haisinteachtaí an t-aon chur chuige
aontaithe náisiúnta amháin a bhunú don mheasúnú chun teacht ar sheirbhísí sna réimsí ar fad.
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Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (2009) Tuairisc ón ón nGrúpa Náisiúnta Tagartha um Sheirbhísí Ildisciplíneacha do Leanaí
5-18. Ar fáil ar shuíomh idirlín FSS ag: http://www.hse.ie/eng/services/list/4/disability/progressingservices/reportsguidancedocs/
refgroupmultidisciplinarydeiservchildren.pdf
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Scéimeanna eile Maoinithe Oideachais
Tá moltaí breise againn maidir le scéimeanna agus seirbhísí eile a thacaíonn le scoláirí ag a bhfuil
riachtanais oideachasúla speisialta.
Maidir leis an Scéim um Shíneadh leis an Scoilbhliain níorbh eol do NCSE aon bhonn fianaise
faoin dtuairim gur leathnaíodh an scéim chun scoláirí ASD a bhreith isteach thar aon chatagóir
eile scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta. Mheas NCSE go mba chóir rochtain
chothrom tacaíochtaí a bheith ann do na leanaí agus í a bhunú ar riachtanais an scoláire seachas
ar chatagóir míchumais. Mhol NCSE do ROS aidhm an scéim um shíneadh leis an scoilbhliain a
shoiléiriú agus dul siar ar na critéir incháilitheachta.
Ba chóir do ROS smaoineamh ar an méadú ar an ndeontas ceannsraithe ASD i mbunscoileanna a
leathnú ar an mbonn céanna go scoileanna iarbhunoideachais mar a bhfuil ranganna speisialta mar
chúnamh leis na costais bhreise a bhaineann leis na ranganna céanna.

Trasnú do Scoláirí ag a bhfuil Riachtanais Oideachasúla Speisialta
Mhol NCSE cheana go mba chóir naisc struchtúrtha a bhunú idir réamhscoil agus bunscoil agus arís
idir bunscoil agus iarbhunscoil chun eolas aistriú gan stró eatarthu go léir.
Bheadh an bunscoil freagrach as eolas a chur ar aghaidh go dtí an iarbhunscoil.
Maidir le hiompar dúshlánach ag scoláirí de dheasca EBD52, mhol NSE plean trasnaithe a bhunú
in am tráth dóibh siúd agus iad ag aistriú ó shuíomh speisialtachta go lárshruth nó go scoil eile
speisialta. Léireodh an plean úd go soiléir cad iad na socruithe a dhéanfaí chun trasnú éifeachtach
gan stró a chur i gcrích, san áireamh bheadh athbhreithniú ar an socrú nua. Níor mhór an ról a
bheadh ag an bpearsanra cuí a aontú is a chinntiú mar chuid den phlean.

Oideachas do Scoláirí a léiríonn Iompar Dúshlánach de dheasca
EBD Trom (NCSE, 2012)
Tá na moltaí seo a leanas i gcomhairle Polasaí NCSE faoin Oideachas do Scoláirí a léiríonn Iompar
Dúshlánach de dheasca EBD Trom (NCSE, 2012) ach baineann siad freisin le scoláirí ag a mbíonn
iompar an-dúshlánach mar gheall ar ASD.

52

NCSE (2012) Oideachas do Scoláirí a léiríonn Iompar Dúshlánach mar gheall ar Fhadhbanna Troma Suaitheadh Mothúchán agus/
nó Iompair. Baile Átha Troim: NCSE.
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Leibhéil Fhoirne do Leanaí a léiríonn Iompar An-dúshlánach de dheasca
EBD Trom
Maidir le hoideachas scoláirí a léiríonn iompar dúshlánach mar gheall ar fhadhbanna troma
mothúchán agus/nó iompair (NCSE, 2012), molann NCSE go gcaithfidh na leibhéil fhoirne a
bheith leordhóthaineach chun sábháilteacht scoláirí agus ball foirne a chinntiú. Caithfidh boird
bhainistíochta na scoileanna a chinntiú go gcoimeádtar cuntas rialta ar gach rud a tharlaíonn sa
tseomra ranga, níor chóir go deo aon duine fásta a bheith ina (h)aonair sa tseomra. Dá bhrí sin má
imíonn duine fásta ón tseomra, chun sos a ghlacadh mar shampla, beidh beirt fós istigh ag maoirsiú
an ranga. Baineann an riail seo freisin le maoirsiú an tsosa.
Chun dóthain tacaíocht a sholáthar do na cásanna eisceachtúla mar a mbeadh taifead ar phatrún
eachtraí ionsaithe, iompar foréigneach nó féinghorthú, ba chóir ligean do scoileanna speisialta mar
a bhfuil scoláirí a léiríonn iompar an-dúshlánach de dheasca EBD trom rang amháin a bhunú faoin
gcóimheas scoláire-múinteora 4:1. San dáileadh SNA, don rang úd ann féin, ba cheart cloí leis an
riail nach mbeidh aon duine fásta ina (h)aonair sa tseomra.

Iompar Dúshlánach a Bhainistiú
Mhol NCSE go n-eiseodh ROS treoirlínte soiléire do na scoileanna faoi chleachtais chuí réalaíoch
a úsáidfí i ndálaí géarchéime nuair a tharlódh iompar foréigneach. Chaithfí na treoirlínte a bhunú
ar fhianaise deachleachtas idirnáisiúnta maidir le hoibriú le scoláirí ag a bhfuil fadhbanna troma
mothúchán agus iompair. Níor mhór a shoiléiriú cathain ar féidir le SNA leas cuí a bhaint as srianta
agus/nó seomra scíthe.
Ina theannta san mhol NCSE go mba chóir eolas cruinn a thabhairt do thuismitheoirí faoi chód
iompair na scoile, san áireamh bheadh na modhanna a úsáidtear chun leanbh a smachtú agus a
chosaint le linn eachtraí a bhaineann le hiompar dúshlánach.
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Aguisín 2: Comhthéacs Stairiúil agus Soláthar atá anois
ann
Comhthéacs Stairiúil
I dTuarascáil ón gCoiste um Athbhreithniú Oideachais Speisialta (SERC)53, foilsithe i 1993, aithníodh
uathachas linbh ar na fadhbanna forbartha is measa a bhíonn ar leanaí. Luadh go raibh gá práinneach
le haithint agus idirghabháil go luath sa tréimhse réamhscoile. Lena linn sin measadh go raibh an
ráta leitheadúlachta idir 2.5-4 leanbh in aghaidh 10,000 nó 14-22 cás in aghaidh bliana54. Ar an
mbonn san bheadh idir 112-176 leanbh uathachais sa chóras bunscoile ocht mbliana agus 70-110
sa chóras iarbhunscoile cúig bliana.
Léirigh an tuairisc SERC go raibh gá le córas leanúnach oideachais chun freastal ar riachtanais
scoláirí ar a bhfuil ASD agus go raibh réimse leibhéal i gceist idir éadrom agus trom. Nuair is cuí
ba chóir scoláirí ar a bhfuil ASD a chlárú i scoileanna speisialta dóibh siúd ag a bhfuil fadhbanna
mothúchán agus iompair agus i scoileanna dóibh siúd ag a bhfuil míchumas foghlama ginearálta.
Faoin mbliain 1993 bhí 64 scoil speisialta in Éirinn. Níor mhór cúiseanna mar throime nó doimhne
na gcomharthaí uathachais agus an leibhéal intleachta is forbairt ar theanga a chur san áireamh in
aon chinneadh a bhaineann leis an gclárú is oiriúnaí do chás an scoláire aonair.
Mhol tuarascáil SERC freisin go mba chóir múinteoir a cheadú in aghaidh gach seisear scoláire
cláraithe i scoil nó rang speisialta de réir gnáthchritéar55. Ba chóir breis tacaíocht teagaisc (ar
a laghad cúig uair a chloig in aghaidh seachtaine) a bhronnadh in aghaidh gach scoláire ASD i
ngnáthscoil. Ba cheart cúntóirí um riachtanais speisialta (ar bhonn duine acu in aghaidh ranga) a
cheapadh do scoileanna speisialta agus ranganna speisialta mar a raibh scoláirí uathachais.
Aithníodh go foirmiúil don chéad uair na riachtanais oideachasúla faoi leith a bhaineann leis
an aicíd speictream uathachais mí na Samhna 1998, nuair a d’eisigh an tAire Oideachais agus
Eolaíochta Mícheál Martin TD, a bhí sa phost ag an am, preasráiteas ag rá go ndéanfaí soláthar ar
leith do scoláirí ar a raibh ASD trí chóimheas 6:1 agus tacaíocht ó chúntóir cúram leanaí. Go dtí sin,
ar an mórgóir dhéantaí socruithe don ASD i scoileanna agus ranganna speisialta do leanaí ag a raibh
fadhbanna mothúchán agus iompair.
Tar éis fógra an Aire i 1998, socraíodh an leibhéal tacaíochta a bhí molta ag SERC do scoláirí ar a
bhfuil ASD i scoileanna speisialta, ranganna speisialta agus ranganna lárshrutha.

53

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (1993). Tuarascáil ón gCoiste Athbhreithnithe Oideachais Speisialta. Baile Átha Cliath: Oifig
an tSoláthar.

54

Seirbhísí Síciatracha An Roinn Sláinte – Pleanáil don Todhchaí, mar a luadh i dtuarascáil SERC.

55

Mhol an tuarascáil córas rangaithe mar DSM-IV nó ICD-10 do thagairtí leanaí uathachais um chlárú I scoileanna.
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Mar chuid de scrúdú ar mhodhanna chun freastal ar riachtanais ASD, mhaoinigh ROS Scéim
Phíolótach idir 1999 agus 2011, trínar soláthraíodh oideachas do líon scoláirí ag a raibh ASD. Sa
bhliain 2011 aithníodh na hionaid chéanna mar scoileanna speisialta do leanaí uathachais agus
dóibh siúd ag a raibh riachtanais chasta.
Mí Deireadh Fómhair 2000 bhunaigh ROS an Meitheal Uathachais chun an soláthar a bhí ann a
athbhreithniú agus chun moltaí a dhéanamh maidir le seirbhís do leanaí ar a bhfuil uathachas a
chinntiú ar bhonn cuí, éifeachtúil agus éifeachtach.
I dtuarascáil ón mheitheal i 2001 bhí moltaí éagsúla um fhorbairt seirbhísí do leanaí in Éirinn ar a
bhfuil ASD. Fuarthas amach nach rabhthas ag freastal ar bhonn cuí ar riachtanais na leanaí ar fad
in Éirinn ar a bhfuil ASD agus go raibh gá le hathruithe móra idir straitéis agus cleachtas. Orthusan
bhí: struchtúir náisiúnta chun molta na meithle a chur i gcrích; athruithe idir an bhunreacht agus
reachtaíocht; réimse soláthar oideachais a bhunú chun freastal ar riachtanais na leanaí ar a bhfuil
ASD; oiliúint do lucht proifisiúnta; agus treoracha cuí chun soláthar éifeachtach seirbhísí a chinntiú
do leanaí agus scoláirí ar a bhfuil ASD56.
Mar fhreagra, thug an Roinn tús áite do réimsí lárnacha sula bpléifí le moltaí aonair. Orthusan
bhí feidhmiú na mbearta reachtúla agus struchtúrtha mar bhonn faoi fhorbairt agus soláthar na
seirbhíse. Bhí an cur chuige úd tábhachtach maidir le mórán moltaí a bhí ag an meitheal oibre, san
áireamh bhí measúnú, plé le tuismitheoirí, soláthar seirbhíse, scaipeadh eolais, cuimsiú a chur chun
cinn agus na húdaráis oideachais57.
Bunaíodh An Seirbhís Tacaíochta Oideachais Speisialta (SESS) i 2003 mar sheirbhís náisiúnta
tacaíochta faoi scáth an Roinn Oideachas do Mhúinteoirí (TES) san Roinn Oideachais agus
Scileanna. Bhí sé mar aidhm ag an tseirbhís an caighdeán foghlaim agus teagasc do scoláirí ag
a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta a fheabhsú. Maidir le ASD, d’fhorbair SESS clár CPD
agus tacaíocht do mhúinteoirí a oibríonn i suíomh agus poist lárshrutha. Ba é an cuspóir mór ná
an cleachtas is fearr a sholáthar chun freastal ar riachtanais ASD trí chur chuige a nasc scileanna/
scoláire a bhaineann le tuiscint cheart ar riachtanais oideachasúla speisialta agus ASD.
I 2006, rinne Cigireacht na Roinne measúnú ar an soláthar oideachais do scoláirí uathachais i suímh
éagsúla oideachais agus foilsíodh an tuairisc58. Arís bhí gnéithe deachleachtais a aithníodh trí
léirmheas ar an ábhar scríofa agus le measúnaithe mar bhonn faoi. Bhí an tuairim ann ar deireadh
gur tharla dul chun cinn suntasach maidir le réimse seirbhísí ASD a bhunú agus ar an mórgóir go
mbíodh tuismitheoirí sásta leo. Míníodh na gnéithe a bhíonn riachtanach chun polasaí soiléir a
bhunú don ASD mar a leanas: bonn taighde mar eolas faoi idirghabhálacha oideachais, díriú ar
riachtanais aonair, luath-idirghabháil, plé le tuismitheoirí, teacht ar churaclam cuí, taifeadadh rialta
cruinn struchtúrtha, struchtúir thacaíochta ildisclipíneacha agus forbairt is oiliúint phroifisiúnta

56

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (2001). Soláthar Oideachais agus Tacaíocht do Dhaoine ar a bhfuil Aicíd Speictream
Uathachais: Tuarascáil ón Mheitheal Oibre ar Uathachais. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthar.

57

Freagra ar cheist oireachtais, 7 Nollaig, 2004.

58

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (2006). Measúnú ar Sholáthar Oideachais do Leanaí ar a bhfuil Aicíd Speictream
Uathachais: Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.
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don bhfoireann. Moladh go háirithe cáilíocht aitheanta a bheith ag múinteoirí a oibríonn le scoláirí
ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta de dheasca ASD. Moladh go ndéanfadh cách a
bhaineann go lánaimseartha le scoláirí ar a bhfuil ASD cúrsaí bunaithe go hiomlán ar an uathachas
agus go mbeadh teacht acu ar chúrsaí a scrúdaíonn bearta éagsúla chun scoláirí ASD a mhúineadh.
Bunaíodh Ionad Uathachais Middletown i 2007 chun tacú le barr feabhais um fhorbairt agus
comhordú seirbhísí oideachais do leanaí is daoine óga ar a bhfuil (ASD). Maoinítear i bpáirt é ag An
Roinn Oideachais, Tuaisceart Éireann agus An Roinn Oideachais agus Scileanna, Éire. Trín mhaoiniú
soláthraítear eolas agus oiliúint do leanaí is daoine óga, lucht proifisiúnta is teaghlaigh; tacaíocht
teagaisc do leanaí is daoine óga ag a mbíonn deacrachtaí sa suíomh oideachais in ainneoin ionchur
speisialtachta; agus foilsítear ráiteas nuachta mar áis chun freastal ar riachtanais lucht phroifisiúnta
a oibríonn le leanaí is daoine óga ar a bhfuil ASD. Faoi láthair tá an t-ionad i mbun soláthar céimneach
ar mheasúnú díreach for-rochtana agus tacaíocht teagaisc do ghrúpa píolótach leanaí agus daoine
óga ar a bhfuil ASD. Tá eolas cuimsitheach ar an suíomh idirlín acu www.middletownautism.com/
faoi seirbhísí agus ábhar ar líne do thuismitheoirí agus lucht proifisiúnta araon.

Forbairtí i Soláthar Oideachais do Scoláirí ar a bhfuil ASD de réir
Oird
Tá achoimre sa tábla anseo thíos ar na forbairtí de réir oird a tharla sa soláthar oideachais do
scoláirí ar a bhfuil ASD idir 1993 agus 2014.

Tábla 6: Forbairtí sa Soláthar Oideachais don ASD de réir Oird
1993

Tuairisc ón gCoiste um Athbhreithniú Oideachais Speisialta (SERC)

1998

An tAcht Oideachais

1998

D’fhógair an tAire teideal saor ar thacaíocht agus aitheantas foirmiúil ar riachtanais scoláirí
ar a bhfuil ASD

1999

Bunaíodh tionscnamh píolótach ABA

2001

Foilsíodh Tuarascáil ón Mheitheal Uathachais

2003

Bunaíodh an tSeirbhís Tacaíochta Oideachais Speisialta

2004

Ritheadh An tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta acu (EPSEN)

2006

Foilsíodh measúnú ón gCigireacht ar sholáthar oideachais do leanaí ar a bhfuil ASD

2007

Bunaíodh Ionad Uathachais Middletown mar thionscnamh cómhaoinithe ag Roinn
Oideachais Thuaisceart Éireann agus an Roinn Oideachais agus Scileanna in Éirinn, chun
tacú le cur chun cinn barrfheabhais i bhforbairt agus comhordú seirbhísí oideachais do
leanaí agus daoine óga ar a bhfuil ASD.

2009

Foilsíodh athbhreithniú idirnáisiúnta coimisiúnaithe ag NCSE ar fhianaise deachleachtais in
oideachas lucht ASD.

2011

Aithníodh ionaid ABA mar scoileanna speisialta do scoláirí ASD ar an mbonn go n-oibreoidís
de réir polasaí na Roinne um scoláirí ar a bhfuil ASD.

2013

Foilsíodh comhairle polasaí NCSE um thacú le scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla
speisialta
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An Soláthar atá anois ann do Scoláirí ar a bhfuil ASD
Luath-Idirghabháil
Soláthraítear seirbhísí do leanaí óga ar a bhfuil ASD idir mheasúnú, fáthmheas agus sláinte trí
mheitheal sláinte áitiúla mar a mbíonn lucht proifisiúnta sláinte mar phéidiatraithe, síceolaithe
cliniciúla, teiripithe ceirde agus teiripithe teanga agus urlabhra. Go dtí seo, bhíodh difríochtaí sa
soláthar seirbhísí sláinte ó áit go háit sa Stát agus ní bhíodh soláthar rialta leanúnach ann, in
áiteanna bhíodh seirbhís teoranta agus liostaí fada feithimh.
Beidh clár á bhreith isteach ag FSS mar a bheidh Feabhas Míchumas do Leanaí agus Daoine Óga
a dhíreoidh ar aon chur chuige amháin aontaithe ar bhonn náisiúnta maidir le seirbhísí sláinte
míchumais a sholáthar. Mar sin do theaghlaigh beidh an t-aon chonair amháin chun teacht ar
sheirbhísí do leanaí beag beann ar an gceantar cónaithe, cá mbíonn siad ar scoil nó nádúr an
mhíchumais nó moill fhorbartha.
Féadfaidh aon tuismitheoirí ag a bhfuil leanbh a rugadh tar éis 1 Meitheamh 2002 iarratas
a dhéanamh chuig FSS ar mheasúnú gá má cheaptar go bhfuil an leanbh faoi mhíchumas. Ina
dhiaidh sin gheobhaidh na tuismitheoirí tuairisc mheasúnaithe a léireoidh riachtanais an linbh agus
aon seirbhísí a bheadh riachtanach. Má aithnítear a leithéid de ghá, ullmhófar ráiteas seirbhísí a
mhíneoidh aon seirbhísí sláinte a bheidh i gceist, luafar na hacmhainní cuí a bheidh ar fáil.
Tá slite difriúla ann chun teacht ar chúram agus oideachas luath-óige, mar a mhínítear anseo thíos.
Bíonn socruithe difriúla sna suímh maidir le cóimheas foirne, cáilíochtaí foirne, uaireanta ar fáil,
maoiniú agus mar sin de.

Soláthar arna mhaoiniú ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige: Scéim
Cúram agus Oideachas Luath-Óige (ECCE)
Faoin scéim seo féadfaidh leanaí intofa, idir trí bliana is trí mhí agus ceithre bliana is sé mhí ar 1
Meán Fómhair gach aon bhliain, teacht ar áit réamhscoile saor in aisce sa bhliain roimh dhul ar
bhunscoil dóibh. Féadfaidh leanaí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, ASD san áireamh,
cur isteach ar an scéim úd thar tréimhse dhá bhliain, beidh na huaireanta agus an maoiniú in
aghaidh an linbh cothrom lena mbronnfaí ar son bliain amháin scoile. Is féidir tarscaoileadh a
lorg freisin ar an mbonn go bhfuil moill fhorbartha ar an leanbh. Tá treoir do mhionsonraí agus
cleachtais na scéime ar shuíomh idirlín An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige ag (www.dcya.gov.ie).
Bhí thart ar 68,000 páirteach sa scéim don bhliain réamhscoile saor in aisce sa scoilbhliain 2013-14
ar chostas €175 milliún.
Caithfidh soláthraithe an tseirbhís réamhscoile a chur ar fáil trí huair a chloig sa ló, cúig lá na
seachtaine go ceann 38 seachtaine (183 lá ar an iomlán) in aghaidh bliana. Íoctar táille seachtaine
€62.50 go díreach leis an soláthraí in aghaidh gach leanbh intofa a bhíonn cláraithe. Íoctar táille
ceannsraithe €73 in aghaidh seachtaine le seirbhísí áirithe ag a mbíonn foireann ardcháilithe.
Foinse: An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige Lúnasa, 2014
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Scéimeanna Luath-Oideachais Maoinithe ag an Roinn Oideachais agus
Scileanna do Leanaí ASD
Tá straitéis ag an ROS chun cúram agus oideachas luath-óige a sholáthar do leanaí ar a bhfuil ASD.
Maoiníonn ROS ranganna luath-idirghabhálacha (EI) do leanaí ar a bhfuil ASD atá os cionn trí bliana
d’aois. Faoi láthair tá 95 rang EI i mbunscoileanna lárshrutha agus 32 i scoileanna speisialta.
Foinse: NCSE, Feabhra 2015

In aois ceithre bliana tá réimse suíomh ar fáil ag an leanbh ar a bhfuil ASD, san áireamh tá:

•
•

Rang luath-idirghabhála do leanaí ar a bhfuil ASD

•
•

Rang speisialta do leanaí ar a bhfuil ASD i scoil lárshrutha

Rang lárshrutha i scoil lárshrutha, ach breis acmhainní cúraim agus teagaisc má bhíonn gá
leo

Scoil speisialta a ghlacann le leanaí ar a bhfuil ASD.

Tá leanaí idir 2.5 agus trí bliana d’aois agus fáthmheas ASD acu (bunaithe ar na critéir DSM 5 nó
ICD 10) I dteideal 10 uair a chloig de theagasc baile in aghaidh na seachtaine faoi réir an scéim
teagasc baile (Ciorclán ROS 0038/2015), má bhíonn a leithéid ag teastáil. Sin toisc nach mbíonn
siad i dteideal clárú i rang luath-idirghabhála faoi bhun trí bliana d’aois.
Muna mbíonn aon suíomh oiriúnach oideachais ann do leanbh ag a bhfuil fáthmheas ASD, glacfaidh
an Roinn le hiarratas ar 20 uair a chloig faoin scéim teagasc baile, de ghnáth tarlaíonn sé istigh i
mbaile an linbh fhéin. Tar éis iarratais a fháil ó roinnt tuismitheoirí leanaí óga ag a bhfuil fáthmheas
ASD, rinne ROS socrú le líon beag soláthraithe príobháideacha réamhscoile agus cead anois acu an
teagasc a sholáthar mar shuíomh grúpa, faoi réir téarmaí agus coinníollacha áirithe.
Ceadaíodh teagasc baile do 725 leanbh ar a bhfuil ASD idir 2.5 agus cúig bliana sa scoilbhliain
2014-15.
I dTábla 7 anso thíos tá an líon leanaí ar a bhfuil ASD idir 2.5 agus cúig bliana ar ceadaíodh teagasc
baile ina leith idir 2010-11 agus 2014-15.

Tábla 7: Teagasc Baile do Leanaí ar a bhfuil ASD 2010-2014
Bliain

Aois 2.5 go 5

2010-11

402

2011-12

501

2012-13

625

2013-14

646

2014-15

725*

Foinse: DES Lúnasa 2014 agus *Meán Fómhair 2015
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Meastar go gcaitheann ROS €7 milliún in aghaidh bliana ar an gcuid den scéim a bhaineann le
luath-idirghabhálacha ASD. Seachas costais chaipitúla agus iompair, meastar go gcaitear €12.64
milliún (costas múinteoirí, SNA agus ceannsraithe san áireamh) ar 95 rang EI.

Suímh eile Luath-Óige maoinithe ag an Stát
Féadfaidh leanaí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta freastal ar shuímh eile luath-óige
maoinithe ag an Stát. Maoiníonn FSS soláthraithe seirbhísí do leanaí faoi mhíchumas agus tá
suímh eile réamhscoile príobháideacha a fhaigheann deontas FSS nó maoiniú FSS do chúntóirí
réamhscoile.

Tacaíochtaí Scoile
De ghnáth téann leanaí ar scoil in aois a gceithre nó cúig bliana ach tá an freastal éigeantach ag sé
bliana d’aois. Ta soláthar leanúnach ann do scoláirí ar a bhfuil ASD mar atá freastal go lánaimseartha
ar rang i scoil lárshrutha ach le tacaíochtaí breise más gá, ar rang speisialta i scoil lárshrutha nó
freastal go lánaimseartha ar scoil speisialta.
Bíonn breis tacaíochtaí oideachasúla ann do scoláirí ar a bhfuil ASD mar atá: cúram do scoláirí ag
a bhfuil riachtanais suntasacha cúraim de dheasca míchumais; teicneolaíocht chabhrach; fearas
speisialtachta; socruithe speisialta iompair scoile; foirgnimh scoile a chur in oiriúint nuair is gá;
méadú ar dheontais cheannsraithe do scoileanna speisialta agus scoileanna lárshrutha mar a bhfuil
ranganna speisialta agus an scéim um shíneadh leis an scoilbhliain (soláthar Iúil) do scoláirí ar a
bhfuil ASD agus míchumas trom/doimhin foghlama.

Soláthar Leanúnach
Scoileanna Lárshrutha
I dTábla 8 anseo thíos tá achoimre ar an soláthar do scoláirí ar a bhfuil ASD sa chóras oideachais
lárshrutha, maraon leis an líon measta don soláthar céanna don scoilbhliain 2014-15. Cuimsítear
ranganna luath-idirghabhála i mbunscoileanna; ranganna speisialta ASD i mbunscoileanna agus
iarbhunscoileanna lárshrutha; agus an líon iomlán scoláirí a fuair uaireanta breise teagaisc
acmhainne i mbunscoileanna agus iarbhunscoileanna.

Ag Tacú sna Scoileanna le Scoláirí ar a bhfuil Aicíd Speictream Uathachais – Comhairle Polasaí NCSE 2015

117

Aguisín 2: Comhthéacs Stairiúil agus Soláthar atá anois ann

Tábla 8: Achoimre ar Sholáthar do Scoláirí sa Chóras Oideachais Lárshrutha –
2014-2015
Cineál

Líon
ranganna

Scoláirí ag freastal
ar a bhfuil ASD

Múinteoirí*

Ranganna luath-idirghabhála bunscoile

95

522 (570 áit)

95

Ranganna ASD bunscoile

380

1,974 (2,280 áit)

380

Ranganna ASD iarbhunscoile

152

733 (912 áit)

228**

Líon scoláirí ASD ag a bhfuil uaireanta
acmhainne – ranganna bunscoile

5,784

983 COIBHÉIS LA

Líon scoláirí ASD ag a bhfuil uaireanta
acmhainne – ranganna iarbhunscoile

2,941

568 COIBHÉIS LA

11,954 scoláire

2,254 múinteoir

Iomlán

627 rang

Foinse: NCSE Nollaig 2014
* Múinteoirí ranga amháin atá sa cholún; níl príomh-oidí ná poist lasmuigh den chóta san áireamh
** 1.5 múinteoir ag an leibhéal iarbhunscoile

1. Tacaíochtaí Breise Teagaisc do Scoláirí ar a bhfuil ASD i mBunscoileanna
agus Iarbhunscoileanna Lárshrutha: 2014-15
Ar an iomlán thacaigh 1,551 post Coibhéis LA teagasc acmhainne (25 faoin gcéad den iomlán
post teagasc acmhainne atá ar fáil) le 8,725 scoláire ar a bhfuil ASD i 2014-15. Is ionann san agus
post iomlán lánaimseartha in aghaidh gach 5.6 scoláire ar a bhfuil ASD i mbunscoileanna agus
iarbhunscoileanna lárshrutha. Orthusan, bhí 983 post COIBHÉIS LA ag an leibhéal bunscoile agus
568 post COIBHÉIS LA in iarbhunscoileanna.
Foinse: NCSE, Samhain 2014.

Tháinig méadú ar an líon scoláirí ar a bhfuil ASD a fhaigheann uaireanta teagaisc acmhainne i
scoileanna lárshrutha ó 5,990 i 2011-12 go 8,725 i 2014-15; sin méadú thar ar 46 faoin gcéad thar
na blianta ceanna.
Foinse: NCSE Nollaig 2014
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2. Tacaíochtaí do scoláirí ar a bhfuil ASD i ranganna speisialta i scoileanna
lárshrutha
Mí na Nollag 2014, ceadaíodh 857 rang speisialta faoi na catagóirí míchumais ar fad i scoileanna
scoláire ar a bhfuil ASD i mbunscoileanna. Orthusan, ceadaíodh 627 rang speisialta (73 faoin gcéad)
do scoláirí ar a bhfuil ASD i scoileanna lárshrutha.

•

Bhí 380 de na ranganna úd, thart ar 1,974 scoláire ASD, i mbunscoileanna lárshrutha agus
b’shin ar an meán 5.2 scoláire in aghaidh rang amháin ASD.

•

Bhí 152, thar ar 733 scoláire, in iarbhunscoileanna lárshrutha agus b’shin ar an meán 4.8
scoláire in aghaidh an ranga.

•

Ranganna luath-idirghabhála i mbunscoileanna lárshrutha ab ea 95 rang, thart ar 522
scoláire, agus b’shin ar an meán 5.5 scoláire in aghaidh an ranga.

I dTábla 9 anseo thíos tá sonraí na ranganna speisialta ASD i mbunscoileanna agus iarbhunscoileanna
lárshrutha. Tá liosta iomlán ranganna ASD i scoileanna lárshrutha ar shuíomh idirlín an NCSE ag:
http://ncse.ie/special-classes.

Tábla 9: Ranganna Speisialta i Scoileanna Lárshrutha: 2014-15
Cineál ranga speisialta

Ranganna
Bunscoile

Ranganna
Iarbhunscoile

LuathIdirghabháil
bunscoile
lárshrutha

Iomlán

ASD

380

152

95

627

Catagóirí eile SEN

176

53

1

230

Iomlán

556

205

96

857

Foinse: NCSE Nollaig 2014

3. Scoileanna Speisialta do Scoláirí faoi Mhíchumas
D’fhreastail thart ar 7,300 scoláire ag a bhfuil riachtanais chasta oideachasúla speisialta ar 118
scoil speisialta do leanaí míchumais mar a bhfuil thart ar 1,100 post múinteoireachta agus breis is
2,100 post SNA (Foinse: NCSE, Deireadh Fómhair 2014).
Ar an scoileanna speisialta úd ainmníodh fiche ceann díobh go speisialta don ASD. Mí na Samhna
2014, bhí 578 scoláire (leanaí i ranganna EI san áireamh) sna scoileanna úd mar a bhfuil 106
múinteoir agus thart ar 375 SNA.
Sna 98 scoileanna speisialta eile, mar a bhfuil acmhainní oideachais ASD freisin, ar an iomlán bhí
1,341 scoláire (leanaí i ranganna EI san áireamh) cláraithe ar a raibh ASD (Deireadh Fómhair 2014)
– is ionann san agus thart ar 223 rang.
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Don scoilbhliain 2014-15 bhí 32 rang luath-idirghabhála do leanaí ar a bhfuil ASD i scoileanna
speisialta agus iad ag freastal ar 177 leanbh.
Tá liosta iomlán scoileanna speisialta in Aguisín 3.

Cóimheas Scoláirí ASD de réir na bhFigiúirí ar an Iomlán: 2014-15
Don scoilbhliain 2014-15 cláraíodh 883,903 scoláire i scoileanna a fhaigheann maoiniú ón ROS
idir bhunscoileanna, iarbhunscoileanna agus scoileanna speisialta. Orthusan bhí 3,873 scoláire ar
a raibh ASD a fuair tacaíocht trí shocrú i rang nó scoil speisialta (luath-idirghabháil san áireamh) i
mbunscoileanna agus iarbhunscoileanna lárshrutha. Meastar go raibh thart ar 170 leanbh 3 bliana
d’aois i ranganna luath-idirghabhálacha don scoilbhliain 2014-2015, sin ráta leitheadúlachta 1.55
faoin gcéad don ASD.

Leitheadúlacht ASD: (13,873-170 leanbh 3 bliana d’aois i ranganna EI) /
(883,903-170) X 100 = 1.55 faoin gcéad
Tá an figiúr seo os cionn an ráta leitheadúlachta ASD, thart ar 1 faoin gcéad, a moladh trí staidéir
in Éirinn le déanaí59.

Teacht ar Thacaíocht SNA
Meastar go bhfuil teacht ag suas le 9,637 scoláire ar a bhfuil ASD (thart ar 40 faoin gcéad díobh
siúd a fhaigheann tacaíocht SNA) ar thacaíochtaí SNA.
Is féidir na figiúirí úd a bhriseadh síos mar a leanas;

•
•
•
•

I ranganna lárshrutha (seachas EI):
I ranganna EI i scoileanna lárshrutha:

4,489
522

I ranganna speisialta lárshrutha seachas EI:

2,707

I scoileanna speisialta agus ranganna EI san áireamh:

1,919

Foinse: NCSE, Samhain 2014

59

Taighde Éireannach eipidéimeolaíoch in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) a luaigh ar dtús ráta leitheadúlachta mar 1
faoin gcéad bunaithe ar staidéar ar 9,000 leanbh i mBaile Átha Cliath, Gaillimh, Port Láirge agus Corcaigh (DCU, 2013).
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Socruithe reatha do Scoláirí ar a bhfuil ASD
Faoi láthair faigheann 8,725 (63 faoin gcéad) de na scoláirí ar a bhfuil ASD tacaíochtaí breise teagaisc
acmhainne i ranganna larshrutha, tá 3,229 (23 faoin gcéad) i ranganna speisialta I scoileanna
lárshrutha agus 1,919 (14 faoin gcéad) i scoileanna speisialta.

Méadú ar Sholáthar Oideachais do Scoláirí ar a bhfuil ASD ó 2001 i leith
Tharla an-mhéadú ar an soláthar oideachais do scoláirí ASD ó foilsíodh Tuarascáil an Mheitheal
Oibre a léirítear i dTábla 10 anseo thíos:

Tábla 10: Méadú ar Sholáthar Odeachais do Scolairí ASD
Soláthar

2001

Cineál

2014

Ranganna

Líon Scoláirí

Ranganna

Líon Scoláirí

Scoláire ar a bhfuil ASD
ag a bhfuil RTH60 –
Bunscoile

–

Ní fios

–

5,784 scoláire

Scoláire ar a bhfuil ASD
ag a bhfuil RTH – PP

–

Ní fios

–

2,941 scoláire

Teagasc baile do leanaí
réamhscoile

N/A

N/A61

N/A

725 leanbh
(idir 2.5 is 5 bl. d’aois)

Iomlán
Cineál Ranga

9450 scoláire
Líon ranganna

Líon áiteanna

Líon ranganna

Líon áiteanna

EI – bunscoileanna
agus scoileanna
speisialta

3

18 áit

127

762 áit
(699 leanbh cláraithe)

Ranganna ASD –
bunscoileanna

39

234 áit

380

2,280 áit
(1,974 scoláire cláraithe)

Ranganna ASD –
scoileanna PP

0

0

152

912 áit
(733 scoláire cláraithe)

Ranganna i scoileanna
speisialta (lúide EI)

35

210 áit

measta 29062

1,742 áit (1,742
scoláire cláraithe63)

Iomlán measta
ranganna speisialta

77

462 áit

949 (measta)

Áiteanna: 5,696
(Cláraithe: 5,148)

Foinsí: Tuarascáil an Mheitheal Oibre, 2001; NCSE Eanáir 2015

60

Uaireanta teagaisc acmhainne.

61

Bhain 403 leanbh ASD leas as teagasc baile le linn scoilbhliain 2003-04 (Foinse: ROS).

62

Coimeádann NCSE cuntas ar an líon scoláirí uathachais cláraithe i scoileanna speisialta. Ní luaitear an mbíonn siad i ngrúpaí
ranga ar leith nó i ngrúpaí mar a bhfuil scoláirí eile ag a mbíonn riachtanais oideachasúla speisialta i gcatagóirí eile. Ligtear do
scoileanna suíomh solúbtha a chruthú do scoláirí ASD.

63

Mí na Nollag 2014, bhí 1,742 áit (seachas leanaí i ranganna EI) i scoileanna speisialta tógtha ag scoláirí ASD ach athraítear an
figiúr de réir iarratais ar scoileanna speisialta.
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An Scéim um Shíneadh leis an Scoilbhliain (ESY)
Maoiníonn ROS an scéim um shíneadh leis an scoilbhliain do scoláirí ag a bhfuil míchumais
foghlama trom/doimhin nó ar a bhfuil ASD. De ghnáth tugtar freisin soláthar Iúil air seo.
Tá soláthar Iúil sna scoileanna ar fáil ag scoláirí ar a bhfuil ASD agus ag a bhfuil míchumais
foghlama trom/doimhin i scoileanna speisialta agus i ranganna speisialta i scoileanna lárshrutha.
Féadfaidh scoileanna diúltú don scéim agus ina leithéid de chás féadfaidh scoláirí intofa cur isteach
ar sholáthar Iúil sa bhaile.
Is iad scoláirí ag a bhfuil fáthmheas ASD i ranganna lárshrutha agus i ranganna speisialta in
iarbhunscoileanna. De réir na gcúinsí féadfaidh an scoil an soláthar do na scoláirí a éascú sa scéim
scoile seachas sa scéim baile.
Muna mbíonn a leithéid d’fháthmheas ag an scoláire ní féidir cur isteach ar an scéim. Féadfar
achomhairc a dhéanamh go díreach chuig an aonad Soláthar Iúil sa roinn oideachais speisialta den
ROS.
I 2014, ar an iomlán tacaíodh le 6,792 scoláire trín scéim ESY (2,966 sa scéim scoile agus 3,826 sa
scéim baile). Faoin scéim baile bhí fáthmheas ASD ag 2,200scoláire agus míchumais foghlama trom
nó doimhin ag 766 acu. Níl ROS in ann figiúirí a lua maidir le líon scoláirí ASD sa scéim baile. Ar an
iomlán bhain costas €10.3 milliún leis an scéim i 2014 (Foinse: ROS 2014).
I dTábla 11 anseo thíos tá sonraí an scéim ESY, lasmuigh de chostais iompair agus ASCP fostóirí do
na bliana 2011-14:

Tábla 11: Achoimre ar Shonraí um Scéim um Shíneadh leis an Scoilbhliain
2011-14
Dáta

Líon
Scoileanna

Líon sa
Scéim
Scoile

ASD

S/P

Costas
Scéim
Scoile (m)

Líon sa
Sceim Baile

Lion
Iomlán

Costas
Iomlán

2011

149

2,461

1,778

683

€5.509

3,033

5,494

€10.6m

2012

151

2,521

1,924

597

€5.115

3,462

5,983

€9.86m

2013

167

2,791

2,128

663

€4.956

3,470

6,261

€8.91m

2014

181

2,966

2,200

766

€5.227

3,826

6,792

€10.3m

Foinse: ROS Nollaig 2014

Teicneolaíocht Chabhrach
Teicneolaíocht chabhrach is ea aon fhearas a úsáidtear chun cumas feidhmeach a fheabhsú do
scoláire ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta agus a théann chun a leasa san oideachas.
Tugann ROS deontais do scoileanna chun fearas riachtanach a cheannach a ligeann do scoláirí
teacht ar an gcuraclam (ROS, Ciorclán No. 10/2013).
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Le linn scoilbhliain 2014-15, fuair NCSE 2,921 iarratas ar theicneolaíocht chabhrach, 414 díobh
(14%) do leanaí ar a raibh ASD. Seoladh na hiarratais ar aghaidh chuig an Roinn chun próiseas a
dhéanamh orthu.
Bhí an costas iomlán a bhain le teicneolaíocht chabhrach d’iarratasóirí nua (sna catagóir go léir
míchumais) don bhliain dar críoch Nollaig 2014 thart ar €1.6m, meastar gur €1.45 milliún a bhí
ann Nollaig 2013 agus €1.4 milliún Nollaig 2012.
(Foinse: ROS, Meán Fómhair 2015)

Fearas Speisialtachta
Bronntar deontais ar scoileanna chun troscán agus fearas speisialta a cheannach do scoláirí ag a
bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta nuair is gá. Caithfidh an scoil an t-iarratas a sheoladh
go díreach chug ROS maraon le tuairisc ó dhuine proifisiúnta a rinne measúnú ar an scoláire. Ní
mhaoinítear ach troscán/fearas a cheadaíonn ROS.
Bronntar deontas tosaithe €6,500 in aghaidh an ranga do thacaithe teagaisc agus fearas ranga ar
rang nuabhunaithe speisialta a cheadaíonn NCSE d’aon chatagóir míchumais. Tá deontas aon uaire
€7,000 má cheadaítear seomra ilchéadfaioch sa sceideal iomlán cóiríochta. Bronntar €5,000 don
TEC in aghaidh seomra amháin bunscoile agus €2,500 do throscán agus trealamh scaoilte mar
bhoird agus cathaoireacha do scoláirí, deasc agus cathaoir mhúinteora, cófra comhad agus mar sin
de.
Don bhliain dar gcríoch Nollaig 2014 ceadaíodh beagán os cionn €3.3 milliún d’fhearas
speisialtachta bunscoile (€2.729 milliún) agus iarbhunscoile (€0.605 milliún) ar scoileanna do
gach catagóir míchumais.
(Foinse: ROS, Meán Fómhair 2015)

Deontais Mhionoibreacha
Faoin scéim nua bhí maoiniú ar fáil do gach bunscoil a bhfuil aitheantas buan aici don scoilbhliain
2014-15 mar a leanas:
(a) Bronntar deontas €5,500 agus €18.50 in aghaidh an scoláire lárshrutha agus €74 do
scoláire riachtanais speisialta (má bhíonn an scoláire úd ag freastal ar scoil speisialta nó ar
rang speisialta I scoil lárshrutha).
(b) As sin amach bronnfar an deontas de réir an mhaoinithe a bheidh ar fáil.
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Ní mór an maoiniú bronnta a chaitheamh ar bhonneagar fisiciúil nó ar airteagail troscán agus
fearas don úsáid oideachais, san áireamh tá trealamh TE. Ar na hoibreacha a chlúdaítear tá:

•

Feabhsú ar fhoirgnimh agus tailte scoile (cuimsítear faoin dteideal seo fuinneoga nua, díon
a dheisiú, dromchla nua ar an gclós, péinteáil agus athmhaisiú, feabhas ar theasdíonadh
agus feabhas rochtana).

•
•
•
•

Seirbhísí meicniúla agus leictreacha a fheabhsú nó a cheannach.
Troscán agus fearas PE a cheannach.
Ábhar um chlúdach urlár nó dallóga a cheannach.
Trealamh TE a cheannach (cuimsítear faoin dteideal seo ríomhairí, printéirí, uasteilgeoirí
agus gléas fótachóipeála).

Faoin scéim seo ní gá don scoil iarratas a sheoladh go díreach chuig an Roinn ag lorg cead oibreacha
a dhéanamh nó airteagail a cheannach.

Deontais Bhreise Ceannrsraithe
Íoctar deontais cheannsraithe le scoileanna do chostais reatha in aghaidh an lae, mar shampla
córas téite, glantachán, soilsiú, cothabháil an áitribh agus soláthar ábhar is acmhainní teagaisc. Don
scoilbhliain 2014-15 ba é €170 an ráta in aghaidh scoláire bunscoile agus €301 in aghaidh scoláire
iarbhunscoile i rang lárshrutha (ROS, Nollaig 2014).
Sna bunscoileanna bronntar deontas breise thart ar €840 in aghaidh scoláirí cláraithe i rang ASD,
ní bhronnfar an gnáthráta ceannsraithe lárshrutha anuas air sin.
Chun teacht ar an gcóimheas daltaí múinteoirí do scoil lárshrutha (líon na múinteoirí dáilte)
cuirtear san áireamh an líon cláraithe i rang speisialta. Mar shampla, má tá 100 scoláire sa scoil
lárshrutha agus seisear i rang speisialta, bunófar an dáileadh ar líon iomlán cláraithe 106. Dáilfear
múinteoir freisin ar an rang speisialta.
Sna hiarbhunscoileanna bronntar deontas breise €191 in aghaidh scoláirí amháin atá cláraithe i
rang do mhíchumas foghlama éadrom/meánach, níl aon deontas do na catagóirí eile míchumais.
Gheobhaidh na scoláirí céanna míchumas foghlama éadrom/meánach an deontas ceannsraithe
lárnach €301, sin dáileadh iomlán €492. Áirítear an deontas ceannsraithe sna hiarbhunscoileanna
lárshrutha ar an mbonn céanna leis na bunscoileanna.
Foinse: ROS, Meán Fómhair 2015
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An Scéim Iompair Speisialta
Soláthraíonn an scéim iompair speisialta an t-iompar idir scoil is baile do scoláirí aga bhfuil
riachtanais oideachasúla speisialta, ASD san áireamh, ach ceann a thógáil de na hacmhainní a
bhíonn ar fáil. Is iad seo na scoláirí intofa:

•

Iad siúd ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta ag éirí as míchumas fáthmheasta,
de réir ainmniú atá i gCiorclán ROS 02/05 maidir le minicíocht míchumais ard agus íseal.

•

Iad siúd a theann ar an scoil aitheanta lárshrutha is gaire dóibh, nó ar an rang/scoil speisialta
oiriúnach is gaire dóibh a mbíonn teacht air de réir an ghá oideachais.

Tá sonraí na scéime ar fáil i gciorclán ROS, Scéim Iompair Scoile do Leanaí ag a bhfuil Riachtanais
Speisialta (ROS, 2011), ag www.education.ie.
Sa scoilbhliain 2014-15 sholáthair ROS iompar scoile do thart ar 1,420 scoláirí ASD – 43.2 den
iomlán a iompraíodh. San áireamh ansiúd tá iompar riachtanas speisialta chuig scoil/rang a bheadh
b’fhéidir lasmuigh de cheantar áitiúil an linbh; tacsaithe agus deontais chun leanbh aonair nó
dreamanna beaga leanaí riachtanas speisialta a iompar nuair is gá.
Ar an iomlán i 2014 bhí costas os cionn €172 milliún ar an scéim agus bhain os cionn €68 milliún
le iompar riachtanas speisialta (Foinse: An Roinn Iompair ROS, Bealtaine 2015). San áireamh tá
gach scoláire ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta a úsáideann córas iompair faoin Scéim
Iompair Scoile do Leanaí ag a bhfuil Riachtanais Speisialta.

Cóiríocht um Riachtanais Speisialta
Gnáthchleachtas is ea anois é cóiríocht speisialtachta a sholáthar do scoláirí ag a bhfuil riachtanais
oideachasúla speisialta nuair a thógtar foirgneamh nua scoile.
Bhronnfaí deontas ar scoil chun athleagan amach a dhéanamh ar chóiríocht atá cheana féin ann
lena cur in oiriúint do rang nó ranganna speisialta. Bhunófaí réimse na cóiríocht ar an leagan amach
atá ann agus ar dhálaí an tsuímh.
D’fhoilsigh an Roinn doiciméad treoir teicniúil64 mar a bhfuil eolas d’údaráis scoile agus dearthóirí
ar phleanáil is dearadh spáis agus cóiríocht bhuan á soláthar do scoláirí ag a bhfuil riachtanais
oideachasúla speisialta.
Níorbh fhéidir le ROS sonraí an chaiteachas deontais ar an gcóiríocht do riachtanais speisialta le
blianta beaga anuas a thabhairt mar tá an réimse seo mar chuid den sceideal iomlán um chóiríocht
atá laistigh de thionscnaimh fhoirgníochta scoile.

64

http://www.education.ie/en/School-Design/Technical-Guidance-Documents/pbu_tgd_026.pdf
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Seirbhísí An Roinn Oideachais agus Scileanna chun Tacú le Scoláirí
ag a bhfuil ASD
Déanann ranna éagsúla ROS cúram de sholáthar agus tacaíocht sna scoileanna do scoláirí ag a
bhfuil ASD. Orthusan tá na ranna oideachais speisialta; iompair; oideachais mhúinteoirí; an t-aonad
foirgníochta agus mar sin de.
Bíonn réimse leathan seirbhísí oideachais agus sláinte ó scoláirí ar a bhfuil ASD maidir le hoideachas
oiriúnach a sholáthar dóibh. Laistigh den ROS, díríonn ranna éagsúla ar an saothar úd sna scoileanna
trí chur chuige a fhorbairt a dhíríonn ar an scoil iomlán maidir le gá a aithint is a mheasúnú;
idirghabháil chuí a dhearadh, a chur i gcrích agus monatóireacht a dhéanamh orthu; comhairle agus
forbairt phroifisiúnta leanúnach a sholáthar do mhúinteoirí agus tuismitheoirí.
Mheas na grúpaí a ndeachthas i gcomhairle leo go raibh na seirbhísí úd go maith chun cur le
cuimsiú scoláirí ASD sa chóras oideachais. Mínítear na seirbhísí anseo thíos.

An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS)
Is í samhail seirbhísí NEPS a threoraíonn saothar na síceolaithe NEPS i suímh scoileanna lárshrutha
agus speisialta. Sa tsamhail úd ligtear don chothromaíocht idir obair ar chásanna aonair agus tacaíocht
is forbairt a chur i gcrích. Bíonn próiseas leanúnach pleanála agus athbhreithniú ar bun ag síceolaithe
NEPS agus iad ag fiosrú riachtanais scoláirí agus scoileanna. Féadfar plean a ullmhú ina dhiaidh sin a
bheireann isteach cur chuige aonair agus plé leis an gcóras a fhreastalaíonn ar riachtanais aitheanta.
Dírítear ar riachtanais scoláirí aonair san obair ar a gcásanna trí phróiseas a mhínítear i dTreoracha
NEPS um Thacaíocht Leanúnach do Mhúinteoirí. Oibrítear trí chomhairliúcháin agus réiteach
fadhbanna i gcomhar le múinteoirí, tuismitheoirí agus scoláirí. Mar threoir don tsamhail NEPS um
chomhairliúcháin agus réiteach fadhbanna leantar an clár seo:

Cad í an
cheist?
Túsphointe

Ar éirigh linn?
Athbhreithniú

Cad is
féidir a
dhéanamh?

Cén
fáth go
bhfuil an scéal
amhlaidh?
Bailiú eolais agus
Measúnú

Pleanáil agus
Idirghabháil
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Cé gur féidir dul chuig síceolaí NES maidir le riachtanais leanaí/daoine óga ag gach leibhéal den
tacaíocht leanúnach, de ghnáth bíonn siad ag plé le comhairliúchán doimhin maidir leo siúd ag a
mbíonn riachtanais an-chasta. Sa saothar acu a thacaíonn le leanaí/daoine óga ar a bhfuil aicíd
speictream uathachais cuimsítear na riachtanais foghlama agus iompair a aithint/mheasúnú, treoir
a thabhairt do mhúinteoirí faoi straitéisí idirghabhálacha, tacú le pleanáil iompair/oideachais agus
athbhreithniú. Féadfar dul ag plé freisin le soláthraithe eile seirbhísí (m.sh. seirbhísí FSS).
Baineann saothar tacaíochta agus forbartha go mór le coisctheacht mar a mbíonn an síceolaí ag
plé le tionscnaimh, oiliúint a sholáthar bunaithe ar thosaíochtaí scoile, nó comhairle faoi pholasaí
cuí agus cleachtais don scoil iomlán. Féadfar cur le cumas na scoile chun dea-iompar a chur chun
cinn, pleanáil don trasnú agus cur le cuimsiú. Cur chuige eile ag NEPS is ea grúpa comhairliúcháin
a thacaíonn le múinteoirí a oibríonn le leanaí/daoine óga ar a bhfuil aicíd speictream uathachais.

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD) do Mhúinteoirí: An Roinn Oideachais
Mhúinteoirí
Seirbhís náisiúnta tacaíochta is ea An tSeirbhís Tacaíochta Oideachais Speisialta (SESS) a oibríonn
faoi scáth an Roinn Oideachais Mhúinteoirí (TES) sa ROS65.
Maidir le ASD, soláthraíonn SESS an CPD agus tacaíocht do mhúinteoirí agus príomh-oidí a oibríonn
i suímh agus poist lárshrutha is speisialta. Is í aidhm an chláir ar an iomlán ná ligean do mhúinteoirí
a oibríonn le scoláirí ASD an cleachtas a fearr a sholáthar trí chur chuige aontaithe a chuimsíonn
scileanna/an scoláire agus tuiscint ar riachtanais oideachasúla speisialta agus ASD. Don tréimhse
ceithre bliana 2011-14, ar an iomlán chaith SESS €3.7m ar oiliúint a bhain le ASD, san áireamh bhí
CPD in ASD do thart ar 22,000 múinteoir ar chostas €2.8m.
Mar chuid den tacaíocht lárnach ASD ag SESS, bhí na seimineáir seo a leanas do mhúinteoirí agus
príomh-oidí:
Do scoileanna ag a raibh ranganna nua ainmnithe mar ASD:

•
•
•

65

Seimineár lae do phríomh-oidí
Seimineár ASD don bhfoireann iomlán
Cúrsa tosaithe ASD ceithre lá SESS do mhúinteoirí ranganna nua ainmnithe mar ASD (ar an
iomlán rinne 574 múinteoir an cúrsa seo ón mbliain 2007 i leith).

Ar 10 Feabhra, 2015, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan bunú láithreach bonn Seirbhís nua um Thacú le
Cuimsiú, a chabhróidh le scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta. Cuimseofar An tSeirbhís Tacaíochta Oideachais
Speisialta (SESS), An tSeirbhís Náisiúnta um Thacaíocht Iompair (NBSS) agus an tSeirbhís Múinteoir Cuairte do scoláirí atá
bodhar/ar a bhfuil moill éisteachta agus do scoláirí atá dall/ar a bhfuil lagú radhairc (VTSVHI). Idir an dá linn bunaíodh socruithe
trasnaithe chun leanúnachas a chinntiú sna seirbhísí.

Ag Tacú sna Scoileanna le Scoláirí ar a bhfuil Aicíd Speictream Uathachais – Comhairle Polasaí NCSE 2015

127

Aguisín 2: Comhthéacs Stairiúil agus Soláthar atá anois ann

Do mhúinteoirí ranga lárshrutha:

•

Seimineár lae mar réamheolas ar ASD.

Ina theannta san, cuireann SESS comhairle ar an bhfón, trí r-phost agus trí chuairteanna scoile a
tharlaíonn de ghnáth mí Meán Fómhair nó Deireadh Fómhair.

Smachtú Iompair
Reáchtálann SESS cúrsaí náisiúnta in aghaidh na bliana ar anailís fheidhmithe iompair (C-ABA). I
gcúrsa cúig lá dírítear ar scileanna cuí a bhaineann le cláir um smachtú iompair a dhearadh, a chur
i gcrích is a mheasúnú do scoláirí aonair ag a mbíonn riachtanais idir éadrom, meánach nó doimhin
i suímh éagsúla.
D’fhreastail suas le 638 múinteoir ar an oiliúint idir 2011-14 ar chostas measta €0.3m.

Teastas/Dioplóma Iarchéimithe in ASD
Tá cláir iarchéimithe ASD ar siúl i gColáiste Phádraig, Droim Conrach agus Coláiste Aingeal, Sligeach;
rinne 169 múinteoir na cláir seo idir 2011-14.
Oibríonn SESS le hIonad Uathachais Middletown chun an leas is fearr a baint amach do mhúinteoirí
maidir le teacht ar CPD a bhaineann le ASD agus san am gcéanna chun go n-úsáidtear acmhainní
go héifeachtach is go héifeachtúil chun dúbailt a sheachaint sa soláthar CPD.

An tSeirbhís Náisiúnta um Thacaíocht Iompair (NBSS)
Cuireann NBSS iompar dearfach chun cinn is tacaíonn leis trí thacaíocht leanúnach do phobail
iarbhunscoileanna. Cabhraítear le páirtithe iarbhunscoile um cheisteanna iompair ar thrí leibhéal:
Leibhéal 1: Tacaíocht don scoil iomlán
Leibhéal 2: Tacaíocht a dhíríonn ar idirghabháil
Leibhéal 3: Tacaíocht dian ar bhonn aonair.
Braitheann an cur chuige seo trí shraith seo go mór ar Idirghabhálacha agus Tacaíochtaí Dearfacha
Iompair – PBIS, Freagairt ar Idirghabháil – RtI agus ar na creataí Cuimsitheach, Trí Shraith um
Shamhail Choisctheachta – CI3T. Ar an gcuma san bíonn deiseanna plé le riachtanais iompair
chomh maith le riachtanais sóisialta, mothúcháin, acadúla agus leasa na scoláirí i bpáirtithe scoile,
tarlaíonn idirghabhálacha ar leibhéil difriúla de réir riachtanais an pháirtí scoile ar bhonn leanúnach
agus dírítear ar fhorbairt mar a leanas:
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•
•
•
•

Iompar i dtreo scileanna foghlama;
Scileanna sóisialta agus mothúcháin;
Scileanna acadúla, litearthachta, foghlama agus staidéir;
Scileanna chun leasa ginearálta.

Ag Leibhéal 3 bíonn breis tacaíocht ar fáil ag scoileanna mara mbíonn líon ard scoláirí ag a mbíonn
deacrachtaí is a léiríonn iompar dúshlánach fiú agus tacaíocht faighte acu lena ndiongbhála féin ag
an dá leibhéal 1 scoil iomlán agus leibhéal 2 spriocanna idirghabhálacha.
Don scoilbhliain 2014-15, dáileadh an Clár tacaíochta Iompar don bhFoghlaim ar 53 scoil (beirt
mhúinteoir ag 20 scoil agus múinteoir amháin ag 33 scoil). Trín gClár tacaíochta Iompar don
bhFoghlaim freisin tacaíonn oifigeach forbartha réigiúnda NBSS le scoileanna, chomh maith le
hoifigeach forbartha litearthachta, teiripí teanga agus urlabhra agus teiripí ceirde. Ag leibhéal 3
tacaítear le scoileanna eile trí oibriú go díreach le scoláirí, múinteoirí, tuismitheoirí, agus oifigigh
fhorbartha réigiúnda is forbartha litearthachta.
Foinse: NBSS, 2014
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Catagóir

Uimh. Rolla

Ainm

Líon Cláraithe

Míchumas Éadrom Foghlama Ginearálta (30 scoil)
Ceatharlach

19315G

St Laserian’s

153

An Clár

19414I

St Anne’s

94

Corcaigh

19759T

St Mary’s

64

Corcaigh

18458A

St Bernadettes

117

Corcaigh

18586J

Scoil Eanna

52

Dún na nGall

19592J

St Bernadette

75

Baile Átha Cliath

17971H

St Michael’s

153

Baile Átha Cliath

18499O

St Augustine’s

174

Baile Átha Cliath

19325J

St Ciaran’s

139

Baile Átha Cliath

19382V

Scoil Eoin

129

Baile Átha Cliath

19520H

St Joseph’s

84

Gaillimh

19201O

Lake View

43

Ciarraí

19376D

St Ita’s & St Joseph’s

73

Cill Dara

19455W

St Mark’s

67

Cill Chainnigh

19210P

Mother of Fair Love

56

Laois

19337Q

St Francis

104

Luimneach

18692I

Catherine McAuley

212

Lú

18772G

St Brigid’s

120

Lú

18936K

St Ita’s

109

Maigh Eo

19248R

St Anthony’s

54

Maigh Eo

19387I

St Dympna’s

35

An Mhí

19216E

St Ultan’s

116

Sligeach

19340F

St Joseph’s

40

Tiobraid Árann

19230V

Scoil Chormaic

190

Port Láirge

19244J

St Joseph’s

91

Port Láirge

19282R

St John’s

50

An Iarmhí

18534N

Naomh Muire

16

An Iarmhí

19792R

St Brigid’s

83

Loch Garman

19266T

Our Lady Of Fatima

104

Cill Mhantáin

18408I

Newcourt

95
2,892 scoláire
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Catagóir

Uimh. Rolla

Ainm

Líon Cláraithe

Míchumas Meánach Foghlama Ginearálta (33)
An Cabhán

19439B

Holy Family

153

An Clár

19233E

St Clare’s

55

Corcaigh

18208A

Our Lady Of Good Counsel

68

Corcaigh

19203S

Naomh Pól

95

Corcaigh

19433M

Holy Family

81

Dún na nGall

19724A

Little Angels

87

Baile Átha Cliath

18671A

St Michael’s House Bóthar
Grosvenor

65

Baile Átha Cliath

18763F

St Michael’s House Baile Munna

58

Baile Átha Cliath

19373U

St Michael’s House Rath Éanna

50

Baile Átha Cliath

19757P

St Michael’s House Na Sceirí

29

Baile Átha Cliath

19151C

St John of God

93

Baile Átha Cliath

19039I

St Vincent’s Home

70

Baile Átha Cliath

19032R

Ospidéal Stewart’s

130

Gaillimh

19047H

St Joseph’s

72

Ciarraí

19547E

St Francis

52

Ciarraí

19548G

Nano Nagle

75

Cill Dara

18988G

St Raphael’s

64

Cill Dara

19277B

St Anne’s

73

Cill Chainnigh

19383A

St Patrick’s

74

Lú

19214A

St Mary’s

73

Luimneach

19200M

St Vincent’s

85

Longfort

19429V

St Christopher’s

28

Maigh Eo

19375B

St Brid’s

21

Maigh Eo

19773N

St Nicholas’s

22

An Mhí

19560T

St Mary’s

89

Ros Comáin

19789F

Scoil Mícheál Naofa

40

Sligeach

19206B

St Cecilia’s Sligeach

36

Tiobrad Árann

19615S

Scoil Aonghusa

76

Tiobrad Árann

19370O

St Anne’s

47

Port Láirge

19108B

St Martin’s

75

Loch Garman

19240B

St Patrick’s

125

An Iarmhí

19261J

St Hilda’s

34

Cill Mhantáin

19522L

St Catherine’s

136
2,331 scoláire
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Catagóir

Uimh. Rolla

Ainm

Líon Cláraithe

Míchumas Trom/Doimhin Foghlama Ginearálta (10 scoil)
Corcaigh

20074R

St Gabriel’s

37

Baile Átha Cliath

20053J

Baile an tSíbhrigh

24

Baile Átha Cliath

20121A

Carmona

35

Gaillimh

20070J

Rosedale

67

Gaillimh

20328W

St Teresa’s

20

Gaillimh

20329B

Tigh Nan Dooley Ionad Oideachais
agus Forbairt Leanaí

10

Gaillimh

20330J

St. Oliver’s

21

Baile Átha Cliath

18210K

St Michael’s House

57

Laois

20100P

The Kolbe

19

Uíbh Fhailí

20099K

Scoil Oideachais Speisialta Uíbh Fhailí

21
311 scoláire

Catagóir

Uimh. Rolla

Ainm

Líon Cláraithe

Scoileanna do Shuaitheadh Mothúcháin (1)
Baile Átha Cliath

18569J

St Declan’s SS

48 scoláire
48 scoláire

Catagóir

Uimh. Rolla

Ainm

Líon Cláraithe

Scoileanna do EBD Trom (10)
Baile Átha Cliath

18863J

Benincasa SS

48

Baile Átha Cliath

18904U

St Peter’s SS

60

Baile Átha Cliath

19281P

Ospidéal Mater SS

6

Baile Átha Cliath

19316I

St Paul’s Hospital SS

54

Baile Átha Cliath

19217G

St Frances Clinic

Baile Átha Cliath

19500B

Páirc an Fhionnuisce SS

18

Baile Átha Cliath

19409P

Casa Caterina SS

31

Cill Chainnigh

19523N

School of the Holy Spirit SS

78

Gaillimh

19567K

Scoil Aine

24

Baile Átha Cliath

20153N

St Joseph’s Seirbhís Déagóirí agus
Teaghlaigh

20

Líon
malartach

339 scoláire
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Catagóir

Uimh. Rolla

Ainm

Líon Cláraithe

Scoileanna do Lucht Míchumais Fisiciúil (6)
Corcaigh

18483W

School Of The Divine Child

21

Baile Átha Cliath

18370J

Enable Ireland Dumhach Trá

60

Baile Átha Cliath

19590F

Scoil Mochua

58

Luimneach

19603L

St Gabriel’s

48

Cill Mhantáin

18281K

Marino

27

Baile Átha Cliath

18317F

Central Remedial Clinic

110
324 scoláire

Catagóir

Uimh. Rolla

Ainm

Líon Cláraithe

Scoileanna do Bhodhaire/Moill Éisteachta (3)
Baile Átha Cliath

16864B

St Joseph’s Scoil do
Bhuachaillí atá Bodhair

56

Baile Átha Cliath

17944E

St Mary’s Scoil do Chailíní
atá Bodhair

62

Luimneach

19719H

Scoil Iarthair-Láir do
Bhodhaire/Moill Éisteachta

18
136 scoláire

Catagóir

Uimh. Rolla

Ainm

Líon Cláraithe

Scoileanna do Leanaí Lagú Radhairc (1)
Baile Átha Cliath

18417J

St Joseph’s don Dall NS

46
46 scoláire
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Catagóir

Uimh. Rolla

Ainm

Líon Cláraithe

Scoileanna do Leanaí faoi Mhíchumas Áirithe Foghlama (4)
Corcaigh

19410A

St Killian’s

69

Baile Átha Cliath

19499T

St Oliver Punkett

63

Baile Átha Cliath

19705T

Catherine McAuley

99

Baile Átha Cliath

20010O

St Rose’s SS

63
294 scoláire

Catagóir

Uimh. Rolla

Ainm

Líon Cláraithe

Scoileanna do Leanaí ar a bhfuil ASD (20)
*Corcaigh

19760E

Scoil Triest

72

Corcaigh

20162O

Sonas Spesialta JNS

24

Baile Átha Cliath

19355S

Ballyowen Meadows

45

Baile Átha Cliath

20028K

Setanta

41

Baile Átha Cliath

20279M

St Michael’s House

33

Luimneach

20311F

Scoil Red Hill

68

Corcaigh

20354A

Cara Speisialta JNS

30

Carlow

20370V

Saplings Ceatharlach

12

Corcaigh

20331L

Scoil Aislinn

35

Baile Átha Cliath

20375I

Abacas Cill Bharróg

36

Baile Átha Cliath

20378O

Abacas Kilnamanagh

18

Baile Átha Cliath

20381D

Red Door Baile na Manach

12

Baile Átha Cliath

20372C

Saplings Ráth Fearnáin

24

Gaillimh

20371A

Abalta Gaillimh

18

Cill Dara

20376K

Saplings An Chill

24

Cill Chainnigh

20380B

Jonah Cill Chainnigh

8

Cill Chainnigh

20377M

Saplings An Droichead Nua

12

Lú

20374G

ABACAS Droichead Átha

18

An Mhí

20379Q

Steppings Stones An Mhí

30

An Iarmhí

20373E

Saplings An Muileann gCearr

18
578 scoláire

* Scoil do leanaí ar a bhfuil ASD agus GLD éadrom/meánach is ea Scoil Triest
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Chun an chomhairle polasaí seo a ullmhú lorgaíodh tuairimí ó na páirtithe oideachais agus páirtithe
eile leasmhara. Lorgaíodh léirithe don Chomhairle ó thuismitheoirí, ó mhúinteoirí is ó lucht acadúil
ag a mbeadh eolas ar an aicíd speictream uathachais (ASD). Thug baill agus oifigigh na Comhairle
cuairt ar réimse leathan suíomh éagsúla scoile mar a chuirtear oideachas ar scoláirí ASD.
Ar na léirithe don Chomhairle um oideachas scoláirí ar a bhfuil ASD bhí:
1. Márta 2015:
Soláthar Tacaíochtaí Sláinte do Scoláirí ag a bhfuil Riachtanais Oideachasúla Speisialta:
Kieron Smyth agus Marion Meaney, FSS.
2. Deireadh Fómhair 2014:
Úsáid Am Saor do Dhaoine Óga ASD agus ag a bhfuil Riachtanais Oideachasúla Speisialta:
Stuart Lynch. Cleachtóir Altracht Speisialtachta, CAMHS, RA.
Treoir a Fhorbairt don Úsáid Cleachtais Srianta/Idirghabhálacha Fisiciúla: Siobhan Allen,
Príomh-Oide Scoil Speisialta.
Cúlráid i Scoileanna a Thacaíonn le Leanaí ar a bhfuil ASD: Davida Hartman, Síceolaí Sinsir
Oideachais, Seirbhísí Míchumais, Ceatharlach/Cill Chainnigh.
3. Eanáir 2014:
a. An Comhordaitheoir Riachtanais Speisialta, Colaiste Choilm, Baile an Chollaigh, Co
Chorcaí
b. Tuismitheoir scoláire lárshrutha ar a bhfuil ASD
c. Príomh-Oide agus Stiúrthóir Oideachais i Scoil Aislinn – Scoil speisialta do scoláirí ar a
bhfuil ASD.
Cuairteanna na Comhairle ar scoileanna Chorcaí: Scoil Sóisir Cara, Bunscoil Sóisir Sonas,
Scoil Triest, Scoil Columba agus Scoil Dubhghlas na mBuachaillí, Scoil Speisialta Gabriel,
Coláiste Choilm, Scoil Aislinn, Meánscoil na mBráithre Críostaí Deerpark.
4. Nollaig 2013:
Léiriú don Chomhairle ag tuismitheoirí scoláirí ar a bhfuil ASD.
5. Meán Fómhair 2013:
Seisiún 1: Dr Emer Ring, Ceann Roinn Oideolaíocht Smaointeach agus Staidéar LuathÓige, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach.
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Seisiún 2: An tOllamh Mickey Keenan BCBA-D, Ollamh Anailís Iompair, An Scoil
Síceolaíochta, Ollscoil Uladh agus Dr Neil Martin, Ionadaí Eolaíochta Feidhmí
i gCumann Eorpach Anailís Iompair agus Ionadaí Idirnáisiúnta ar Bhord
Creidiúnaithe Anailísithe Iompair.
6. Meitheamh 2013:
Seisiún 1: Aisling Curley, Príomh-Oifigeach Cúnta, An Roinn Oideachais Speisialta, An
Roinn Oideachais agus Scileanna.
Seisiún 2: Emir Duffy, Príomh-Oide, Scoil Cara.
Mí Bealtaine 2014, chuamar chuig an Fóram Comhairliúcháin ag lorg tuairimí faoin bhforbairt
comhairle polasaí agus, i rith 2014, tharla sraith cruinnithe comhairliúcháin leis na páirtithe
oideachais. Ag seo na grúpaí a fuair cuireadh chun a bheith páirteach sa phróiseas comhairliúcháin:
Ionadaithe Múinteoirí
Ionadaithe Tuismitheoirí
Scoláirí
Bainistíocht Scoile:
Cumann Náisiúnta Bord Bainistíochta Oideachais Speisialta (NAMBSE)
Cumann Bainistíochta Bunscoileanna Caitliceacha (CPSMA)
An Foras Pátrúnachta
Educate Together
Eaglais na hÉireann
An Comhbhord Bainistíochta (JMB)
IVEA – (ETBI anois)
Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha (ACCS)
Ionadaithe Príomh-Oidí:
Cumann Príomh-Oidí agus Leasphríomh-Oidí (NAPD)
An Gréasán Príomh-Oidí Bunscoile (IPPN)
Aontas Múinteoirí Éireann (TUI)
Cumann Múinteoirí Éireann (ASTI)
Cumann Bunmhúinteoirí na hÉireann (INTO)
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Grúpaí tacaíochta:
The Asperger Syndrome Association of Ireland (ASPIRE)
Inclusion Ireland
Irish Autism Action (IAA)
Irish Society for Autism
Special Needs Parents’ Association (SNPA)
Soláthraithe príobháideacha luath-idirghabhála:
Irish Centre of Behavioural Support and Research (ICBSR)
Jonix
HOPE Montessori Autism Care Centre
Play and Language Support Pre-school (PALS)
The Shine Centre for Autism
Early Intervention Support Services
Little Stars Pre-school
Eagraithe riachtanas oideachasúla speisialta
Pátrúnachtaí scoileanna speisialta uathachais
Príomh-Oidí bunscoileanna mar a bhfuil ranganna speisialta
Príomh-Oidí scoileanna do mhíchumais meánach/trom/doimhin
Cumann Síceolaíoch na hÉireann
An Chomhairle Múinteoireachta
Oifigigh Cheardchumann
Comhlachtaí deonacha
Cumann cúntóirí um riachtanais oideachasúla speisialta
Lucht proifisiúnta sláinte, FSS
An Roinn Oideachais agus Scileanna:
An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais
An Chigireacht
An Roinn Oideachais Speisialta
An Roinn Iompair Scoile
An tAonad Foirgníochta agus Pleanála
An tAonad Polasaí Luath-Óige
An Roinn Oideachais Múinteoirí
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
An Roinn Sláinte/oifigigh FSS
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Seoladh ceisteanna pléite roimh ré chuig na rannpháirtithe ar fad agus spreagadh iad chun iadsan
a phlé lena gcomhleacaithe. Bunaíodh na ceisteanna ar théarmaí tagartha na comhairle polasaí. Ag
deireadh gach comhairliúcháin, iarradh ar na rannpháirtithe breis plé a dhéanamh ina measc féin ar
cheisteanna pléite agus moltaí scríofa a sheoladh chuig NCSE ina dhiaidh sin.
Ag seo na ceisteanna a bhí os comhair na gcruinnithe comhairliúcháin:
1. I do thuairim, cad iad na bearta a n-éiríonn go maith leo maidir le soláthar reatha
oideachasúil Státmhaoinithe do scoláirí ar a bhfuil (ASD), go háirithe maidir le:

•
•
•

Luath-idirghabháil

•

Tacaíochtaí oideachais do leanaí in aois scoile (teagasc, cúram, iompar, teicneolaíocht
chabhrach agus mar sin de)

•
•
•

Tacaíochtaí sláinte

An scéim um shíneadh leis an scoilbhliain
Soláthar leanúnach oideachais (scoileanna speisialta, ranganna speisialta, ranganna
lárshrutha)

Ról an Stáit agus aisínteachtaí éagsúla
Creat tacaíochtaí a théann go mór i bhfeidhm ar oideachas leanaí ar a bhfuil ASD.

Cén athbhreithniú atá le déanamh?
2. I do thuairim, cén idirghabháil/álacha, cleachtais teagaisc agus tacaíochtaí eile a bhfuil gá
leo chun gur féidir le scoláirí ar a bhfuil ASD torthaí oideachais a bhaint amach de réir a
gcuid riachtanas agus cumas?
3. Ar chóir seomraí scíthe a bheith i scoileanna do scoláirí ar a bhfuil ASD? Más dóigh leat go
mba chóir, cén treoir a thabharfaí do scoileanna maidir lena n-úsáid?
4. Cén tacaíochtaí, más ann dóibh, ar cheart a sholáthar do theaghlaigh do scoláirí ar a bhfuil
ASD?
5. Cén socruithe trasnaithe a bhfuil gá leo do scoláirí ar a bhfuil ASD chun cabhrú leo ag pointí
tábhachtacha trasnaithe, (idir réamhscoil is bunscoil, idir bunscoil is iarbhunscoil, idir scoil
lárshrutha is speisialta nó a mhalairt agus ar aghaidh tar éis na scolaíochta)?
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I ndiaidh an phróisis chomhairlithe fuair NCSE aighneachtaí scríofa ó:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha (ACCS)
Autism Ireland
Inclusion Ireland
Irish Centre of Behavioural Support and Research (ICBSR)
Cumann Bunmhúinteoirí na hÉireann (INTO)
Mark Reddy, SENO
Miriam Dowdall, Príomh-Oide, Bunscoil St Helen’s, Port Mearnóg
An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS)
Miriam Nelligan, múinteoir
Cumann Síceolaíoch na hÉireann (PSI) – rannóg anailís iompair
An tSeirbhís Tacaíochta Oideachais Speisialta (SESS).
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Anseo thíos tá liosta idirghabhálacha* a luadh thar mórán léirmheasanna mar bhearta
éifeachtacha do leanaí agus daoine óga áirithe ar a bhfuil ASD. Bunaítear an cur síos ar a
bhfuil scríofa faoi na catagóirí idirghabhála sna léirmheasanna éagsúla.
Idirghabhálacha bunaithe ar nithe ba thúisce mar atá maolú a dhéanamh ar an dtimpeallacht/
comhthéacs in iarracht ar iompar an scoláire a mhaolú no a athrú. De ghnáth leanann na
hidirghabhálacha seo measúnú feidhmiú iompair a rinne iarracht ar fheidhm an iompair
thrasnaíochta a aithint, maraon leis na cúinsí timpeallachta a bhain leis i gcaitheamh na haimsire.
Léiríonn na hidirghabhálacha sa chatagóir seo na réimsí Anailís Fheidhmeach Iompair (ABA),
síceolaíocht iompair agus tacaíochtaí dearfacha iompair.
Pacáistí iompair is ea pacáistí iompair do leanaí in aois scoile a dhíríonn ar fhadhbanna iompair
a laghdú is ar iompar roghnach feidhmiúil nó scileanna roghnacha feidhmiúla a mhúineadh trí
phrionsabail an athrú iompair a fheidhmiú.
Idirghabháil fheasach iompair (CBI) a bhunaítear ar an bprionsabal go maolaítear iompar trí
phróisis fheasacha. Spreagtar foghlaimeoirí lena smaointe is mothúcháin féin a scrúdú, le smaointe
nó mothúcháin diúltacha a aithint má theann siad i ndoimhne, agus ansin teacht ar straitéisí chun
athrú a chur ar smaointe is iompar. Úsáidtear iad siúd le foghlaimeoirí a bhíonn imníoch, luadh in
áiteanna gur éirigh leo i gcás leanaí níos sine a raibh fheidhmíocht ard acu.
Cláir/idirghabhálacha réamhscoile nó luatha a bhíonn mar thaithí cuimsitheach oideachais ag an
leanbh, díríonn na hidirghabhálacha ar réimsí forbartha mar iompar, scileanna sóisialta, cumarsáid,
scileanna beatha agus foghlama. Don chuid is mó bunaíodh an grúpa seo idirghabhálacha ar
phrionsabail iompair.
Athneartú difreálach ar iompar roghnach, contrártha nó eile (DRA/I/O) a sholáthraíonn
torthaí dearfacha/inmhianaithe ar iompar nó ar easpa iompair a laghdaíonn minicíocht an iompair
sheachanta. Déantar an t-athneartú: a) má bhíonn iompar eile ag an bhfoghlaimeoir seachas an
iompar seachanta; b) má bhíonn an t-iompar seachanta indéanta go fisiciúil lena linn sin; nó c)
muna bhfuil an t-iompar seachanta ar siúl ag an bhfoghlaimeoir.
Teagasc trialach discréidí is ea próiseas do mhúinteoir/soláthraí seirbhíse amháin agus scoláire/
cliant amháin chun scileanna nó iompar cuí a mhúineadh. De ghnáth bíonn olltrialacha ag gabháil
le múineadh. I ngach triail bíonn ordú/cur i láthair an mhúinteora, freagra an linbh, toradh a
phleanáiltear go cúramach, agus sos roimh an chéad ordú eile.
Luath-idirghabhálacha dian iompair a dhearadh chun cabhrú le leanaí an-óga ar a bhfuil ASD.
Bunaítear iad ar phrionsabail anailís fheidhmeach iompair. Úsáidtear teicnící ABA an-struchtúrtha
agus iad fíordhian ar fad (mórán uair a chloig sa tseachtain, múinteoir is scoláire amháin sa turas).
Cleachtadh coirp: slí amháin chun fadhbanna iompair a laghdú nó dea-iompar a chothú is ea
cleachtadh coirp.

140

Ag Tacú sna Scoileanna le Scoláirí ar a bhfuil Aicíd Speictream Uathachais – Comhairle Polasaí NCSE 2015

Aguisín 5: Liosta na nIdirghabhálacha

Múchadh is ea rudaí a chuireann le hiompar trasnaíochta a bhaint ón áit chun minicíocht an
iompar a laghdú. Cé go luaitear an cleachtas go minic mar idirghabháil aonair, is minic a tharlaíonn
múchadh i dteannta measúnú feidhmeach iompair, oiliúint fheidhmeach cumarsáide agus athneartú
difreálach.
Measúnú feidhmeach iompair is ea eolas a bhailiú faoin iompar trasnaíochta chun na cúinsí
feidhmíochta a thacaíonn leis an iompar a aithint. San FBA déantar cur síos ar an bhfadhb iompair,
aithnítear imeachtaí rialaithe a tharlaíonn roimhe agus ina dhiaidh, forbraítear hipitéis feidhm an
iompair, agus/nó baintear triail as an hipitéis.
Oiliúint fheidhmeach cumarsáide is ea scileanna cumarsáide a mhúineadh do scoláirí in áit
fadhbanna iompair a éiríonn as a bhfrustrachas nuair nach féidir leo gá/a mbíonn ag teastáil uathu
a chur in iúl.
Comhairle a bhíonn go minic i súgradh uainíochta le múinteoir nó tuismitheoir. Múintear don
leanbh conas freagairt do leideanna sóisialta a chuirtear in iúl gan labhairt nó chun tús a chur
le comhairle nó comhbhaint le hábhar éigin, mar shampla síneadh méire i dtreo ruda, rudaí/
gníomhaíochtaí a thaispeáint don duine eile agus amharc súl a leanúint.
Oiliúint teanga (táirgeadh) is ea samhlacha, cur in iúl i gcaint, leideanna, athneartú freagra sa
chaint agus mar sin de.
Samhlacha is ea an sprioc iompair a léiriú ionas go ndéanfaidh an foghlaimeoir aithris air agus go
dtiocfar isteach air. Samplaí is ea samhlacha beo nó ar fhístéip. Léiríonn an fhístéip samhail amhairc
ar an iompar nó scil a bhíonn i gceist (de ghnáth maidir le hiompar, cumarsáid, súgradh nó réimse
sóisialta) trí thaifeadadh físe agus léiriú.
Idirghabhálacha sóisialta ilcomhpháirte trína gcuimsítear mórán scileanna sóisialta nó tacaíocht
óna leithéidí féin ar scoil nó baint ag a leithéidí féin de leanaí le tacaíocht um scileanna sóisialta
chomh maith le clár dírithe ar an leanbh.
Idirghabháil nádúraíocha nó straitéisí nádúraíocha teagaisc mar a ligtear don scoláire an
idirghníomhaíocht a stiúradh chun scileanna feidhmíochta a mhúineadh laistigh den ghnáthshuíomh/
gníomhaíochtaí/patrúin a mbíonn an leanbh páirteach iontu. Bunaíonn an múinteoir/soláthraí
seirbhíse suim an scoláire sa bhfoghlaim ar dtús nuair a eagraítear suíomh/gníomhaíocht/patrún,
tugtar an tacaíocht chuí chun go mbainfidh an scoláire leis an sprioc iompair, leathnaítear ar an
iompar nuair a tharlaíonn sé agus/nó socraítear torthaí nádúrtha don sprioc nó scileanna iompair.
Idirghabhálacha á gcur i bhfeidhm ag tuismitheoirí trínar féidir le tuismitheoirí idirghabhálacha
ar bhonn aonair a chur i gcrích don leanbh chun réimse scileanna a fheabhsú/mhéadú agus/nó
chun iompar trasnaíochta a laghdú. Tá clár struchtúrtha oiliúna do thuismitheoirí chun gur féidir
leo na hidirghabhálacha a sholáthar istigh ina mbaile agus/nó pobal féin.
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Teagasc agus idirghabháil trína ndiongbhála féin is ea cabhair agus idirghníomhaíocht ó leanaí
eile atá ag forbairt sa ghnáthshlí chun tacú le daoine óga ar a bhfuil ASD is iad ag teacht isteach ar
scileanna iompair, sóisialta agus cumarsáide trí dheiseanna foghlama i dtimpeallachtaí nadúrtha.
Múineann múinteoirí/soláthróirí seirbhíse na straitéisí do na leanaí eile chun leanaí agus daoine
óga ar a bhfuil ASD a bhreith isteach in idirghníomhaíocht shóisialta leathan dearfach trí bhearta a
thosaíonn an múinteoir agus an foghlaimeoir araon.
Córas Cumarsáide Malartú Pictiúr (PECS) nuair a mhúintear don scoláire pictiúr den rud atá
uathu a thabhairt don pháirtí cumarsáide chun an rud sin a fháil ar ais. Tá sé chéim sa PECS mar a
leanas: (1) ‘conas’ cumarsáid a dhéanamh; (2) fad agus seasmhacht; (3) idirdhealú idir pictiúirí; (4)
struchtúr abairte; (5) iarratas mar fhreagra; agus (6) rud éigin a rá.
Oiliúint um fhreagra maighdeoige a dhíríonn ar réimsí iompair ‘maighdeoige’ – mar spreagadh
i leith cumarsáid shóisialta, féinspreagadh, féinrialú agus freagairt do leideanna ilchineálacha. Tá
feabhsú leathan mar aidhm ag forbairt na réimsí úd. Díríonn gnéithe lárnacha PRT freisin ar an bplé
a bhíonn ag tuismitheoirí sa soláthar, agus ar idirghabháil sa timpeallacht nádúrtha scoile agus
baile i dtreo feabhas a chur ar iompar nádúrtha sa gnáthshlí.
Leideanna is ea aon chabhair labhartha, gothach nó fisiciúil a thugtar don scoláire i dtreo iompar
nó scil áirithe a chleachtadh. De ghnáth tugann duine fásta nó leanbh eile an leid sula mbaineann
an scoláire triail as an scil a úsáid.
Athneartú is ea aon imeacht, gníomh nó cúinsí eile a leanann iompar oiriúnach ag an scoláire agus
a chuireann le minicíocht an iompair úd.
Cur isteach/aththreorú ar fhreagra is ea leid, rud a rá, nó gníomh éigin chun aird an scoláire a
tharraingt ó iompar trasnaíochta i dtreo an iompar céanna a laghdú.
Sceidil nuair a thugtar liosta tascanna a chuireann sraith gníomhaíochtaí in iúl nó sraith céimeanna
laistigh de ghníomhaíocht áirithe. Cuirtear le sceideal trí idirghabhálacha eile mar fhocail scríofa,
pictiúirí nó grianghrafanna nó stáisiúin oibre.
Scripteanna is ea cur síos labhartha agus/nó scríofa ar scil nó dála áirithe a úsáidfear mar shamhail
don scoláire. De ghnáth téitear siar go minic ar an script sula n-úsáidtear an scil sa ghníomh nó
dála lena mbaineann.
Féinrialú is ea teagasc a dhíríonn ar an scoláire ag déanamh idirdhealú idir iompar cuí agus
trasnaíochta, ag déanamh monatóireacht go cruinn a c(h)uid iompair fhéin, agus luach saothair a
thabhairt dóibh fhéin nuair a éiríonn leo.

142

Ag Tacú sna Scoileanna le Scoláirí ar a bhfuil Aicíd Speictream Uathachais – Comhairle Polasaí NCSE 2015

Aguisín 5: Liosta na nIdirghabhálacha

Scéalaíocht shóisialta is ea cur síos mion ar chúinsí sóisialta a leagann béim ar leideanna ábhartha
is a thugann samplaí d’fhreagraí cuí. Cuirtear na scéalta sóisialta in oiriúint don scoláire aonair,
de ghnáth bíonn siad gearr go leor, pictiúirí leo b’fhéidir nó cúnamh amhairc éigin eile. Lorgaítear
freagraí ar cé, céard, cathain, cá agus cén fáth mar iarracht ar dhearcadh an scoláire a fheabhsú.
Oiliúint i scileanna sóisialta a bhaineann le teagasc aonair chun go bhfoghlaimeoidh scoláirí ar
a bhfuil (ASD) conas mar ba chóir plé lena leithéidí féin, le daoine fásta is le daoine eile. Baineann
cruinnithe scileanna sóisialta de ghnáth le coincheapa bunúsacha, le ról a imirt nó le cleachtadh
agus aiseolas ar son na scoláirí ASD a bheith in ann scileanna cumarsáide, sóisialta agus súgartha a
fháil agus a chleachtadh ar bhonn dearfach le leanaí eile.
Oiliúint i gcumarsáid sóisialta a luaitear mar mhodh éifeachtach agus díríonn na hidirghabhálacha
síceashóisialta ar scileanna cumarsáide pragmatacha agus ar a bheith in ann dálaí sóisialta a
thuiscint.
Grúpaí struchtúrtha súgartha mar a mbíonn gníomhaíochtaí beaga do ghrúpaí in áit faoi leith
ar son gníomhaíocht faoi leith, roghnaítear leanaí eile atá ag forbairt sa ghnáthshlí. Bíonn míniú
cinnte ó dhaoine fásta ar an dtéama is ar an ról atá le déanamh, maraon le treoir, leideanna, nó
breis eolais de réir gá chun tacú leis na scoláirí maidir leis na spriocanna a bhaint amach.
Anailís ar thasc is ea gníomh nó iompar a bhriseadh síos i gcodanna beaga chun an scil a mheasúnú
is a rialú. Ar an gcuma ceanna úsáidtear cleachtais eile mar athneartú, samhlacha fístéipe agus
moill ama chun na céimeanna beaga a dhaingniú.
Idirghabháil agus teagasc trí chúnamh teicneolaíochta is ea an teicneolaíocht a bheith mar
ghné lárnach a thacaíonn le sprioc a bhaint amach. Cuimsítear teagasc trí chúnamh ríomhaire agus
fearas ginte urlabhra.
Moill ama is ea suíomh nó gníomhaíocht nuair ba chóir don scoláire iompar nó scil áirithe a chur i
gcrích, fágtar tamall gearr idir an seans chun an scil a úsáid agus aon ordú breise nó leid a thabhairt.
Ligtear don scoláire an gníomh a dhéanamh gan aon leid a fháil. Dírítear ar an gcuma san ar fháil
réidh le leideanna i ngníomhaíochtaí teagaisc.
Tacaíocht amhairc is ea aon radharc a spreagann an scoláire chun iompar oiriúnach nó scileanna as
a stuaim féin. Mar shampla úsáidtear pictiúirí, focail scríofa, airteagail atá timpeall, an timpeallacht
a shocrú nó an méid atá le feiceáil sa timpeallacht a athrú, athruithe eile ar sceidil, léarscáileanna,
lipéid, córais eagraithe agus amchláir.
* Rugadh isteach i bpacáistí cuid de na hidirghabhálacha agus táid ar fáil mar shamhlacha faoi bhranda, mar shampla Early
Start Denver Model, Picture Exchange Communication System, TEACCH agus mar sin de.
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Moladh 1: Ráta Leitheadúlachta
Ní mór don ROS pleanáil oideachasúil a bhunú ar ráta leitheadúlacht ASD mar chéatadán 1.55.

Moladh 2: Réamhscoil
Ba chóir don Rialtas an córas a shoiléiriú trí thacaíocht chuí a thabhairt d’aon chonair amháin
réamhscolaíochta, roimh ré agus lena linn, ionas go dtuigfidh tuismitheoirí an tacaíocht atá ann do
leanaí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, ASD san áireamh, agus go dtuigfear cad as a
dtagann an tacaíocht agus cá mbíonn sí á soláthar.
Chuige sin:
2.1 Ba chóir don Rialtas Roinn a ainmniú mar cheannaire a bheidh freagrach as an gcóras
réamhscolaíochta do chách a sholáthar, iad siúd ar a bhfuil ASD san áireamh, agus na
socruithe rialaithe a chuirfear i bhfeidhm a aithint go soiléir agus a bhunú.
2.2 Caithfear measúnú ildisciplíneach i bpáirt a sholáthar in am tráth is i dtreo pleanáil aonair
agus luath-idirghabháil. Caithfear foireann a sholáthar a bheidh oilte in idirghabhálacha
ASD, ní mór seirbhísí is tacaíochtaí teiripeacha/cliniciúla a sholáthar de réir gá agus iad a
mhaolú de réir riachtanas measta an linbh.
2.3 Feidhmeofar ardchaighdeán agus cáilíochtaí i suímh réamhscoile agus nuair is ann dóibh,
ceadófar do leanaí ag a bhfuil riachtanais chasta oideachasúla speisialta (mórán leanaí
ASD san áireamh) nuair is cuí, dhá bhliain a chaitheamh sa suíomh céanna chun cothrom
a thabhairt dóibh a bheith chomh neamhspleách agus is féidir nuair a rachfar ar scoil don
chéad uair.

Moladh 3: Soláthar in Aois Scoile
Cé go n-aithnítear an dul chun cinn atá déanta go forleathan um sholáthar do scoláirí in aois
scoile ar a bhfuil ASD, féadfar an córas a fheabhsú mar a leanas:
3.1 Polasaí cuimsitheach cláraithe:
Ba chóir údarás a bheith ag NCSE chun ordú a thabhairt rang speisialta a oscailt i scoil más
dóigh go bhfuil gá leis.
I ndáileadh foirne NEPS ba chóir ligean do shíceolaí méid áirithe laethanta in aghaidh
na bliana a chaitheamh um sheirbhís ardchaighdeáin is comhairle faoi shocruithe
oideachasúla a sholáthar do ranganna speisialta. Níor mhór don ROS an méid laethanta a
chinntiú is iad a bhunú ar riachtanais na scoláirí sa rang speisialta.
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3.2 Forbairt ar sholáthar iarbhunoideachais:
Caithfear samhlacha tacaíochta iarbhunoideachais a chur in oiriúint don aois agus do
struchtúir eagraithe. Ba chóir tacú le scoláirí cumasacha ar a bhfuil ASD trí acmhainní
lárshrutha agus is lucht riachtanas casta amháin ar chóir a bheith i rang speisialta.
Ba chóir don ROS smaoineamh ar aon mhúinteoir amháin a cheapadh, de réir gá, a bheadh
go hiomlán freagrach as cláir oideachais a eagrú is a chomhordú do scoláirí ag a bhfuil
riachtanais oideachasúla speisialta, ASD san aireamh.
Caithfidh an ROS creat nua a chur ar pholasaí maidir le huaireanta os cionn an chóta a
úsáid do theagasc acmhainne agus a chinntiú gur ar mhúinteoirí cáilithe amháin ag a
bhfuil scileanna, eolas agus cumas cuí a ndáiltear uaireanta teagaisc acmhainne. Ba chóir
deireadh a chur leis an gcleachtas a scaipeann uaireanta teagaisc acmhainne thar líon rómhór tráthchlár múinteoirí iarbhunoideachais.
3.3 Cúrsaí foirne
Ní mór don ROS laethanta breise riaracháin a dháileadh ar bhunscoileanna mar a mbíonn
an príomh-oide ag múineadh chun ceann a thógáil den ualach breise oibre a leanann rang
speisialta ASD a bhunú is a choimeád ag obair. Bhunófaí an méid tacaíochta ar riachtanais
na scoile.
Ba chóir don ROS freisin smaoineamh ar thacaíocht riaracháin do scoileanna mar nach
bhfuil aon rúnaí lánaimseartha.
3.4 Painéal athscartha
Caithfidh an ROS a chinntiú go ligeann oibriú an phainéil athscartha do ranganna agus
scoileanna speisialta múinteoirí a earcú ag a mbíonn an leibhéal cuí taithí is cáilíochtaí
chun oideachas a chur ar an ndíorma scoláirí a bhíonn i gceist. Muna mbíonn a leithéid ar
fáil ar an bpainéal, ba cheart cead a bheith ag an scoil teacht ar shocruithe eile earcaíochta.
Ina theannta san ba chóir don ROS a chinntiú go gcuirtear an oiliúint riachtanach ar
mhúinteoirí a cheaptar ón bpainéal speisialta do ranganna agus scoileanna speisialta sula
dtosnaítear ar an múineadh nó chomh luath agus is féidir ina dhiaidh sin.
3.5 Clár ionadaíochta
Ba chóir don Chomhairle Múinteoireachta clár a chur le chéile is a choimeád mar liosta
múinteoirí riachtanas oideachasúla speisialta ag a bhfuil cáilíochtaí is taithí is a léirigh
suim in obair ionadaíochta sna scoileanna agus iad ar fáil chuicisin.
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Moladh 4: Forbairt ar Eolas, Scileanna, Tuiscint agus Cumas
Múinteoirí
Ba chóir do ROS iarraidh ar an gComhairle Múinteoireachta ar bhonn tosaíochta, caighdeáin a
bhunú don eolas, scileanna, tuiscint agus cumas atá riachtanach chun plé le scoláirí ag a bhfuil
riachtanais speisialta, ASD agus cumas is gá an scoláire san áireamh, idir shuímh lárshrutha agus
speisialta maraon le creat oideachas do mhúinteoirí chun na caighdeáin úd a shroichint.
4.1 Ba chóir don Chomhairle Múinteoireachta eolas beacht ar an modúl éigeantach ITE ar
oideachas cuimsitheach a fhoilsiú agus ina dhiaidh sin, i gcomhar le NCSE, plé leis na
hinstitiúidí ardoideachais chun caighdeáin is leanúnachas a chinntiú ar fud na gclár ITE.
4.2 Go dtí go gcríochnaítear cláir agus creat um oideachas múinteoirí in ASD, ba chóir don
ROS a chinntiú:

•

Go maoinítear, go bhforbraítear is go gcuirtear ar fáil dóthain clár um fhoghlaim
phroifisiúnta ASD do mhúinteoirí lárshrutha bunscoile agus iarbhunscoile is do
mhúinteoirí i bpoist agus suímh speisialta, na cláir a bheith in oiriúint mar is cuí do
riachtanais gach díorma múinteoirí ar leith.

•
•

Ba chóir do mhúinteoirí leanúint den CPD ach an clár úd a bheith déanta acu.

•

Ba chóir clár oiliúna agus comhairle a bheith ann do cheannairí scoile chun eolas na
linne agus tuiscint a thabhairt dóibh maidir le hoideachas scoláirí ar a bhfuil ASD.

Chun am a ligean don bhforbairt scileanna ba chóir ar a laghad trí bliana taithí (i
ndiaidh príomha) a bheith ag aon mhúinteoir a ghlacann le post i rang speisialta
ASD.

4.3 Ba cheart dóthain maoiniú a thabhairt don tSeirbhís um Thacaíocht Chuimsithe chun
cumas a fhorbairt sna scoileanna maidir le hiompar dearfach a chothú agus le hiompar
dúshlánach a laghdú nó a smachtú de réir gá.

Moladh 5: Idirghabháil Oideachais do Scoláirí ASD
Ba chóir measúnú ildisciplíneach FSS a bheith mar bhonn faoi chláir oideachais a fhorbairt sna
scoileanna agus faoi idirghabhálacha cuí bunaithe ar fhianaise a aithint do scoláirí ar a bhfuil ASD.
5.1 Níor mhór dóthain acmhainní ag an Seirbhís um Tacaíocht Chuimsithe chun clár
cuimsitheach náisiúnta a sholáthar a chinnteoidh go mbeidh múinteoirí oilte agus cáilithe
chun idirghabhálacha oideachais a roghnú de réir riachtanas an scoláire is iadsan bunaithe
ar fhianaise66.

66

Mínítear cleachtas bunaithe ar fhianaise sa réimse oideachais mar straitéis teagaisc, idirghabháil nó clár teagaisc ar a raibh
torthaí dearfacha go leanúnach nuair a rinneadh tástáil orthu (Mesibov & Shea, 2011).
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5.2 Ba chóir do ROS dualgas an liosta idirghabhálacha oideachais ASD bunaithe ar fhianaise a
uasdátu go foirmeálta rialta a chur ar Ionad Uathachais Middletown67.
5.3 Ba chóir don bhainistíocht scoile a chinntiú go mbíonn na hidirghabhálacha oideachais
ASD bunaithe ar fhianaise.

Moladh 6: Idirghabhálacha eile Oideachais
6.1 Cúntóirí um Riachtanais Speisialta
Ag cur lena ndúradh cheana faoi ról an SNA a shoiléiriú (Ciorclán 30/2014), b’fhiú do ROS
a mheabhrú do scoileanna gur féidir faoina gconradh, dualgais chuí is iad curtha in oiriúint
do na scoláirí, a dháileadh ar na SNA.
Ba chóir do ROS athbhreithniú rialta a dhéanamh ar ról tacaíochta an SNA maidir le
riachtanais chúraim na scoláirí ASD chun éifeacht an tsoláthair úd a chinntiú.
Ba chóir cead a thabhairt do NCSE breis tacaíocht SNA a dháileadh nuair is léir go mbíonn
gá leis chun cúnamh a thabhairt maidir le trasnú, laistigh de scoil, ó rang speisialta go rang
lárshrutha ar bhonn lánaimseartha. Bheadh teora ama leis an dtacaíocht agus dhíreofaí ar
an scoláire a bheith neamhspleách maidir leis an dtrasnú chomh luath agus ab fhéidir.
6.2 Forbairt phroifisiúnta leanúnach (CPD) do gach ball foirne a bhaineann leis an scoil
Ba chóir don ROS clár ginearálta do SNA um scileanna bunúsacha a eagrú agus
cuimhneamh air seo nuair a mhaoinítear boird bhainistíochta. Is iad na boird a bheadh
freagrach as a chinntiú go gcríochnaíonn na SNA an clár oiliúna.
Ba chóir an oiliúint a thabhairt leis do dhaoine eile a mbíonn baint acu le ASD mar
thiománaithe bus agus compánaigh bus ionas go mbeidh feasacht uathachais acu is go
dtuigfidh siad an strus a bhíonn ag baint léi.
6.3 An Scéim Iompair Speisialta
Ba chóir do na Ranna Sláinte agus Oideachais, trín mheitheal trasranna, smaoineamh ar
shocruithe agus iad a bhunú chun go bhféadfar scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla
speisialta, ASD san áireamh, a iompar:

67

•

Idir ionad cúraim cairde agus an scoil, ar an mbonn céanna is a bheirtear iad idir
scoil agus baile; agus

•

Go dtí go dtarlaíonn soláthar iomlán ar pholasaí um mhíchumas chun cinn – chuig
ranganna agus scoileanna eile muna mbíonn FSS in ann teiripe riachtanach a
sholáthar sa scoil áitiúil.

Bunaíodh Ionad Middletown um Uathachas in 2007 chun tacú le cur chun cinn sármhaitheasa i bhforbairt agus comhordú
seirbhísí oideachais do leanaí agus daoine óga ar a bhfuil aicídí ar speictream an uathachais (ASDs). Tá cómhaoiniú á dhéanamh
air ag Roinn Oideachais Thuaisceart Éireann agus an Roinn Oideachais agus Scileanna in Éirinn.
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Ba chóir do FSS a chinntiú go mbíonn amanna tosaithe agus críochnaithe an chúraim
chairde agus na scoile ag teacht lena chéile ionas nach mbeidh bearnaí sa tseirbhís don
leanbh/teaghlach.
6.4 Cúnamh Teicneolaíoch don bhFoghlaim
Mar chuid den oiliúint ghinearálta in ASD, ba chóir oiliúint um chúnamh teicneolaíoch don
bhfoghlaim i gcás ASD a thabhairt do mhúinteoirí i ról nó post speisialtachta.
Ba chóir maoiniú a thabhairt don Ionad Uathachais Middletown chun taighde a dhéanamh
ar an dteicneolaíocht (bogearraí san áireamh) agus chun liosta a dhéanamh is a uasdátú
ar an méid a bheadh éifeachtach um theagasc scoláirí ar a bhfuil ASD.
6.5 Deontais Cheannsraithe
Ba chóir don ROS smaoineamh ar an méadú ar an ndeontas ceannsraithe ASD i
mbunscoileanna a leathnú ar an mbonn céanna go scoileanna iarbhunoideachais mar
a bhfuil ranganna speisialta mar chúnamh leis na costais bhreise a bhaineann leis na
ranganna céanna.
Ba chóir don ROS féachaint chuige go bhfaigheann gach iarbhunscoil (deonach, pobail/
cuimsitheach agus ETB) comhbhrí an leibhéal deontas ceannsraithe do scoláirí i ranganna
speisialta ar a bhfuil ASD.
6.6 Troscán agus Fearas
Ba chóir don ROS ceist a chur an bhfuil an chuid oideachais speisialta den deontas
mionoibreacha (€5,500 go bunúsach agus €18.50 in aghaidh an scoláire lárshrutha agus
€74 do scoláire riachtanais oideachasúla speisialta) leordhóthaineach don úsáid bhreise
troscán agus trealamh a tharlaíonn i gcás iompair dúshlánaí.
Dá mbíodh bac maoinithe ar mhaoiniú don deontas mionoibreacha sa todhchaí, ba
chóir don ROS córas eile maoinithe a bhunú do scoileanna mar a bhfuil ranganna ASD
chun trealamh riachtanach a cheannach (mar shampla lannathoirí, ardaitheoirí, fearas
fótachóipeála, bogearraí agus earraí inchaite).
D’eiseodh ROS na sonraí um throscán agus trealamh lena suiteáil i rang speisialta agus
d’fhéadafaí féachaint arís ar an ndeontas tosaithe ina gcomhthéacs siúd.
6.7 Soláthar iarscoile
Caithfidh na Ranna agus aisínteachtaí cuí gaolmhara cur le chéile agus athbhreithniú a
dhéanamh ar an soláthar roghanna iarscoile do scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla
speisialta, ASD san áireamh, lena chinntiú go mbeifear in ann páirt a ghlacadh i réimse
deiseanna ciallmhara idir obair, oideachas agus socruithe eile.
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Moladh 7: An Scéim um Shíneadh leis an Scoilbhliain
Tá géarghá le comhráití idir na Ranna atá freagrach as oideachas, sláinte, coimirce sóisialta
agus eile a bhaineann le hábhar, faoi scéim chothrom náisiúnta gníomhaíochtaí lae a bhunú
a thabharfaidh timpeallacht slán, struchtúrtha, sóisialta do scoláirí ag a bhfuil riachtanais
chasta oideachasúla speisialta, scoláirí ASD san áireamh, go ceann míosa le linn saoire an
tsamhraidh agus faoi mhodhanna chun cáilíochtaí a leithéid de scéim a chinntiú. Toisc an
tacaíocht a thugann tuismitheoirí do scéim náisiúnta ba chóir dul i gcomhairle leo sa chás
seo.
Idir an dá linn:
7.1 Ba chóir do bhoird bhainistíochta a chinntiú go mbíonn dóthain socruithe maoirsithe i
bhfeidhm acu in aon scoil a chuireann soláthar Iúil ar fáil chun leas agus sábháilteacht
na scoláirí a chinntiú. Ba chóir do thuismitheoirí a bheith go hiomlán sásta go bhfuil
timpeallacht slán ag na leanaí in aon socrú scoile nó baile.

Moladh 8: Tacaíochtaí Ildisclipíneacha
Ba chóir don Rialtas dóthain acmhainní a chinntiú chun go bhféadfaidh FSS dóthain tacaíochtaí
ildisciplíneacha a sholáthar do scoláirí ag a mbíonn riachtanais chasta oideachasúla speisialta,
ASD san áireamh, nuair is gá a leithéid sin acu chun teacht ar oideachas.
Ina theannta san:
8.1 Ba chóir do FSS a chinntiú go mbeidh leibhéal daingean cinnte teiripe teanga agus
urlabhra ar fáil chun freastal ar scoláirí ag a bhfuil riachtanais chasta oideachasúla, ASD
san áireamh. Más cuí, ba chóir an tseirbhís a sholáthar ar shuíomh scoile an scoláire,
réamhscoil, bunscoil nó iarbhunscoil.
Is léir go bhfuil gaol gairid ag forbairt teanga agus urlabhra le forbairt cognaíoch. Os rud
é go bhfuil seirbhísí teanga agus urlabhra i roinnt tíortha eile faoi stiúir an údarás cuí
oideachais, ba chóir do ROS, in éineacht leis an Roinn Sláinte, smaoineamh ar conas is
fearr seirbhísí teanga agus urlabhra a sholáthar do scoláirí ag a bhfuil riachtanais chasta.
D’fhéadfaí smaoineamh leis ar fhreagracht as an soláthar a thabhairt do ROS.
8.2 Ba chóir do FSS eolas soiléir a thabhairt do thuismitheoirí ar an leibhéal seirbhíse atá ag
teastáil ón leanbh is ar an leibhéal a bheidh ar fáil, conas a dhéanfar an soláthar agus an
méid is féidir leo féin a dhéanamh chun tacú le forbairt an linbh.

Moladh 9: Trasnú
Ba chóir do scoileanna plean trasnaithe iarscoile a chruthú do scoláirí ar a bhfuil ASD mar chuid
den phleanáil oideachais aonair. Sa phlean ní mór tagairt do na naisc atá le seirbhísí speisialtachta
iarscoile, breisoideachais nó le hinstitiúidí ardoideachais mar is cuí.
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Moladh 10: Ócáidí Géarchéime
Ba chóir don ROS iarraidh ar an Seirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais treoirlínte
soiléire a ullmhú do na scoileanna faoi: cleachtais chuí réalaíoch a úsáidfí i ndálaí géarchéime
nuair a tharlódh iompar an-dhúshlánach nó foréigneach a bheadh mar bhaol don scoláire
féin, do scoláirí eile nó do bhaill foirne; na tacaíochtaí a bheadh ar fáil do scoláirí, múinteoirí
agus tuismitheoirí tar éis a leithéid d’eachtra. Ba chóir don ROS comhairle dlíthiúil a fháil
lena chinntiú nach mbriseann na treoirlínte an dlí.
Ina theannta san:
10.1 Ba chóir do scoileanna ‘spás ciúin’ a chruthú do scoláirí ASD chun freastal ar riachtanais
chéadfaíoch ach níor chóir seomraí scíthe68 a bheith ann mar níl aon fhianaise gur
buntáiste iad don ghrúpa seo scoláirí.
10.2 Má tá géarghá ann, ba chóir maoiniú a thabhairt do scoileanna speisialta chun láthair
roghnach maolaithe a bhunú don líon beag scoláirí ar a bhfuil ASD is ag a mbíonn iompar
thar fóir gan choinne, i dtreo iad a bhreith isteach leis na scoláirí eile arís go luath más
féidir. Moltar, más féidir, an láthair a úsáid ar shlite eile freisin.

Moladh 11: Tacaíocht do Theaghlaigh
Ba chóir do na Ranna cuí Rialtais a aithint go bhfuil tábhacht ag baint le cur chuige a
ghlacadh a bhíonn dírithe ar an leanbh agus laistigh de chomhthéacs an teaghlaigh, le tacú
le tuismitheoirí is teaghlaigh trín eolas cuí agus tacaíocht a thabhairt dóibh chomh maith le
tuiscint ar an éifeacht a bheadh ag fáthmheas ASD ar a saol féin.
Chuige sin:
11.1 Ba chóir comhairle leanúnach in am tráth a bheith ar fáil agus teacht ar mheithleacha
ildisciplíneacha FSS, de réir gá, chun comhairle a chur agus an leanbh ag fás aníos is ag
dul in inmhe. Ní mór coinní a shocrú go rialta chun dul chun cinn a mheas.
11.2 Ba chóir oiliúint FSS agus Ionad Uathachais Middletown, bunaithe ar chláir mar Early
Bird, Early Bird Plus agus The Incredible Years, a chur ar fáil do thuismitheoirí agus
teaghlaigh leanaí ar a bhfuil ASD ar fud na tíre ar bhonn leanúnach. Ar an dul céanna ba
chóir ceardlanna a reáchtáil do shiblíní chun tacú leo maidir le nádúr ASD a thuiscint.
11.3 Ba chóir do scoileanna leas a bhaint as an bpróiseas plean an scoláire chun eolas a
thabhairt do thuismitheoirí ar na modhanna do leanaí ar a bhfuil ASD a úsáidtear sa scoil
agus chun iad a bhreith isteach sa phleanáil.

68

Sa chomhthéacs seo ciallaíonn seomraí scíthe aon spás a úsáidtear do choinneáil scoláire ina aonar agus i gcoinne a thola i
seomra nó spás mar nach mbeidh sé in ann éalú go fisiciúil. D’fhéadfadh doras a bheith faoi ghlas nó blocáilte ag rudaí eile nó á
choimeád dúnta ag ball foirne – beag beann ar an aidhm a bhíonn leis an nós nó ar an ainm a thugtar air agus ar an áit a mbíonn
an scoláire i leataobh.
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