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Brollach

Tá mar fhís ag NCSE sochaí ina bhfaigheadh leanaí agus daoine fásta a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu oideachas a chuireann ar a gcumas lánacmhainneacht a chom‑
hlíonadh. Táimid an‑sásta, mar sin, freagairt d’iarraidh an Aire ar chomhairle maidir leis 
an gcaoi ar chóir tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu amach anseo.

Bhí tráthúlacht ar leith ag baint leis an iarraidh seo ó tharla go bhfuil fiche bliain caite anois 
ó d’fhoilsigh an Coiste Athbhreithnithe ar an Oideachas Speisialta (SERC) a thuarascáil 
shuntasach ar fhoráil oideachais do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Tá 
aitheantas forleathan ar thionchar na tuarascála seo ar fhorbairt bheartas an Stáit sna blianta 
ina diaidh. Ó 1993 i leith tá méadú suntasach tagtha ar infheistíocht i bhforbairt seirbhísí oide‑
achais agus tá dul chun cinn nach beag déanta maidir le cuimsiú daltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu sna scoileanna. Tá áthas ar leith orainn go ndearnadh an t‑athbhre‑
ithniú straitéiseach reatha faoi chathaoirleacht Sydney Blain, a bhí ina bhall den choiste seo.

Measaimid gur fíorthábhachtach ár bhfreagracht comhairle beartais shaineolaíoch, 
neamhspleách, fhianaisebhunaithe maidir leis an oideachas speisialta a sholáthar. 
Tá feasacht ar leith againn ar na hiarmhairtí forleathana a d’fhéadfadh gabháil leis an 
gcomhairle seo maidir le seirbhísí oideachais a sholáthar do ghlúine todhchaíocha 
leanaí Éireannacha a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. D’fhéachamar chuige 
go rachaimis i gcomhairle lena lán páirtithe chun ullmhú don chomhairle seo agus go 
n‑éistfimis lena raibh á rá ag tuismitheoirí, daltaí, múinteoirí agus geallsealbhóirí eile 
linn faoina raibh ag éirí go maith leis agus faoina raibh gá é a athrú. Is bun lenár gcuid 
comhairle chomh maith taighde reatha náisiúnta agus idirnáisiúnta d’fhonn bonn 
fianaise daingne dár gcuid moltaí a áirithiú.

Is eol dúinn gur féidir aon mholadh an córas reatha a athrú imní nach beag a dhúiseacht 
i measc scoileanna agus tuismitheoirí a bhféadfadh eagla a bheith orthu go bhféadfadh 
éifeacht dhíobhálach a bheith ag aon athrú ar a leanbh nó ar a scoil. Ba mhaith linn cur i 
bhfios go láidir gur chun fónamh do leasanna daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oidea‑
chais acu, seachas do leasanna an chórais, a forbraíodh ár gcuid moltaí. Má ghlacann an 
tAire lenár gcuid moltaí, cuirimid i bhfios go láidir freisin an tábhacht a bhaineann le méid 
leordhóthanach ama a chaitheamh i gcomhairle le geallsealbhóirí i bhforbairt samhla 
nua agus sa mhionleasú uirthi.

Creidimid gur in Acht EPSEN, 2004 fós atá an bealach is éifeachtaí chun measúnaithe 
agus pleanála oideachais do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, agus 
d’iarramar ar an Aire an tAcht a chur i bhfeidhm go hiomlán a luaithe a bheidh acmhainní 
ar fáil. Go dtí go gcuirfear tús iomlán leis, measaimid go bhfuil ár gcuid moltaí, má chuir‑
tear i bhfeidhm iad, de réir phrionsabail agus chuspóir an Achta agus go bhfuil siad ceap‑
tha áirithiú go mbaintear an leas is fearr as na hacmhainní atá ar fáil.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine a chuir leis an gcomhairle beartais 
seo ar shlí ar bith, agus go háirithe leis na daoine a ghlac páirt inár gcruinnithe comhair‑
liúcháin. Tá súil againn go mbeidh ár gcomhairle ina cabhair don Aire agus tuilleadh 
beartais á fhorbairt aige sa réimse seo.

Teresa Griffin 
Bealtaine 2013
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Teachtaireacht ó Sydney Blain

Ghlac a lán daoine páirt thábhachtach i bhforbairt an doiciméid thábhachtaigh comhairle 
beartais seo agus sa mhionleasú air in 2012. Ba bhun le moltaí an doiciméid seo próiseas 
comhairliúcháin fhadréimsigh, agus áiríodh sa chomhairliúchán sin tuismitheoirí, CRSnna, 
daltaí, múinteoirí, príomhoidí, NEPS, ERSOnna, gairmithe de chuid FSS, comhlachtaí 
bainistíochta scoile, comhlachtaí deonacha agus grúpaí aighneachta. Lorg NCSE comhairle 
ónár bhFóram Comhairliúcháin freisin, a bhfuil ionadaithe de na geallsealbhóirí oidea‑
chais ina mbaill de. Mhúnlaigh agus threoraigh an plé seo ar fad ár gcuid oibre agus muid 
ag ceapadh moltaí deiridh lena n‑aighniú don Aire.

Ba mhaith liom aitheantas ar leith a thabhairt do thiomantas diongbháilte mo 
chomh‑chomhaltaí den Chomhairle a thug uaireanta fada an chloig ag plé agus ag díospói‑
reacht na nithe tábhachtacha a bhí ann. Is cúis ar leith bhuíochais dom gur seoladh an 
plé seo ar fad in atmaisféar arb iad na príomhthréithe comh‑mheas ar dhearcthaí éagsúla 
agus diongbháilteacht chuiditheach an tasc a chur i gcrích laistigh de thréimhse réasúnach 
ama. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le coiste feidhmiúcháin NCSE freisin as a gcuid 
oibre sa phróiseas comhairliúcháin agus as dearcthaí na gcomhaltaí den Chomhairle a 
thabhairt le chéile sa doiciméad deiridh seo.

Is deacair creidiúint go bhfuil fiche bliain caite ó foilsíodh tuarascáil choiste SERC. Mar bhall 
den choiste sin, tá mé an‑sásta go raibh an deis agam bheith páirteach san athbhreithniú 
reatha straitéiseach seo de chuid NCSE. Creidim gur féidir lenár gcuid moltaí, má chuirtear i 
bhfeidhm iad, feabhsuithe suntasacha a chur ar oideachas leanaí a bhfuil riachtanais spei‑
sialta oideachais acu inár scoileanna sna blianta atá romhainn.

Sydney Blain
Cathaoirleach NCSE
2006‑2012
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Achoimre Fheidhmeach

Tacaíonn an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) le córas oideachais 
uileghabhálaigh a chuireann ar chumas leanaí agus daoine fásta a bhfuil riachtanais spei‑
sialta oideachais acu lánacmhainneacht a chomhlíonadh. Tá sé ar cheann dár bpríomhfhei‑
dhmeanna comhairle beartais shaineolaíoch, neamhspleách, fhianaisebhunaithe maidir 
leis an oideachas speisialta do leanaí agus do dhaoine fásta a chur ar fáil don Aire Oideachais 
agus Scileanna. In 2012, iarradh orainn comhairle beartais a chur ar fáil maidir leis an gcaoi 
ar chóir tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu amach anseo.

Is bun lenár gcuid comhairle na sé phrionsabal seo a leanas:
Prionsabal 1: Tá fáilte roimh agus is féidir le gach leanbh, beag beann ar riachtanas 

oideachais speisialta, rollú ina scoil áitiúil.1

Prionsabal 2: Leithdháiltear gach tacaíocht oideachais go cothrom chuig scoileanna 
de réir riachtanais oideachais na ndaltaí.

Prionsabal 3: Tá rochtain ag gach dalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
aige/aici ar thacaíochtaí oideachais atá ar fáil de réir a riachtanas.

Prionsabal 4: Déantar measúnú aonair ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, agus is é sin is bun le teagasc agus foghlaim, agus 
is cuid é de phróiseas timthriallach measúnaithe, idirghabhála agus 
athbhreithnithe ar thorthaí.

Prionsabal 5: Baintear an leas is fearr as na hacmhainní atá ar fáil chun torthaí 
feabhsaithe do leanaí a bhrú; feidhmíonn seirbhísí Stáit le chéile chun 
é seo a bhaint amach.

Prionsabal 6: Tá meas ar ról na dtuismitheoirí mar oideoirí nádúrtha, príomha an linbh.

Réitíodh an chomhairle i ndiaidh próiseas forleathan comhairliúcháin leis na comhpháir‑
tithe oideachais chomh maith le hathbhreithniú ar thorthaí taighde iomchuí náisiúnta 
agus idirnáisiúnta le háirithiú gur glacadh cur chuige cuimsitheach i leith an chomhairle 
beartais a fhorbairt.

Agus muid ag forbairt na comhairle beartais seo, bhíomar comhfhiosach gurbh é an rud ba 
thábhachtaí freastal do riachtanais shainaitheanta oideachais na ndaltaí agus go gcaith‑
feadh sé seo bheith lárnach sna tograí agus sna moltaí. Táimid den tuairim gurb é an bealach 
is éifeachtaí chun measúnú a dhéanamh ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu agus pleanáil a dhéanamh dóibh cur i bhfeidhm iomlán an Achta um Oideachas do 
Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu (Acht EPSEN), 2004 (Rialtas na hÉire‑
ann, 2004), ina bhfuil treoirphlean chun tacú leis na daltaí seo agus oideachas a chur orthu.

Molaimid, dá bhrí sin, go gcuirtear Acht EPSEN i bhfeidhm go hiomlán a luaithe a 
cheadaítear é ag acmhainní.

Tuigimid nach bhfuil rochtain ag an Rialtas, ag féachaint don staid reatha fhioscach, ar na 
hacmhainní a theastaíonn le cur ar a gcumas Acht EPSEN a chur i bhfeidhm go hiomlán sa 

1 Measann NCSE gur prionsabal tábhachtach é seo, ach tuigeann sí chomh maith go bhféadfadh go dteastódh 
scoil speisialta is tacúla nó socrú ranga speisialta ó leanaí a bhfuil riachtanais chasta acu.
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ghearrthéarma go dtí an meántéarma. Dá réir sin, forbraíodh ár gcomhairle beartais de réir 
mheon agus ardaidhmeanna Acht EPSEN, agus tá sé ar intinn go stiúrfaidh sí an córas oidea‑
chais i dtreo phrionsabail agus chuspóir an Achta, go dtí go gcuirfear i bhfeidhm go hiomlán é.

Tháinig ardú ar chaiteachas bliantúil an Stáit ar an oideachas speisialta ó €468 milliún 
in 2004 go €1.3 bhilliún in 2011, méadú 178 faoin gcéad, agus ioncam iomlán an Stáit ó 
thuairisceán cánach tite le €1.5 bhilliún (ó €35.7 billiún in 2004 go €34.2 billiún in 2011). 
Tá cumas scoileanna oideachas a chur ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu bunathraithe ag an infheistíocht shuntasach le deich mbliana anuas i dtacaíochtaí a 
sholáthar do na daltaí sin.

Tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt don pháirt a ghlacanna scoileanna i gcuimsiú 
daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu le linn na tréimhse seo. Mheas grúpaí 
a ndeachthas i gcomhairle leo gur fhorbairtí dearfacha NCSE a bhunú agus ról áitiúil an 
eagraí riachtanas speisialta oideachais (ERSO).

Aontaíodh go ginearálta go bhfuil ag éirí go han‑mhaith lena lán daltaí a bhfuil riachta‑
nais speisialta oideachais acu agus go bhfuil dul chun cinn suntasach á dhéanamh acu 
ar scoil. Aontaíodh gurbh iad na tacaíochtaí atá i bhfeidhm cheana féin na tacaíochtaí a 
bhfuil gá fós leo le cur ar chumas daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu páirt 
a ghlacadh san oideachas agus leas a bhaint as agus lánacmhainneacht a chomhlíonadh i 
gcoitinne. Áirítear leis na tacaíochtaí sin:
• Thart ar 10,000 múinteoirí tacaíochta foghlama agus múinteoirí acmhainne, méadú 

ó thart ar 1,300 múinteoirí i 1993;
• 630 rang speisialta nó níos mó ná sin, méadú ó 390 rang i 1993 (áirítear le figiúr na 

bliana 1993 ranganna speisialta do leanaí den lucht siúil, ach ní bhaineann an figiúr 
reatha ach le ranganna speisialta do leanaí a n‑éiríonn a gcuid riachtanas speisialta 
oideachais as míchumas);

• 10,000 cúntóirí riachtanas speisialta (CRS) nó níos mó ná sin, méadú ó níos lú ná 100 
CRS i 1993;

• Maoiniú breise arna chur ar fáil do scoileanna speisialta agus scoileanna príomhshru‑
tha a bhfuil ranganna speisialta iontu;

• An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais;
• Sainoiliúint do mhúinteoirí san oideachas;
• Teicneolaíocht oiriúnaitheach;
• Athchóirithe foirgnimh scoile;
• Saintrealamh;
• Iompar scoile (is é €1,020 an meánchostas a ghabhann le hiompar scoile a sholáthar 

ar an mbunleibhéal, cosnaíonn sé €958 ar an dara leibhéal agus €9,087 do dhaltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta acu). Is é costas iomlán bliantúil na scéime iompair €169 
milliún agus meastar go gcaitear thart ar 34 faoin gcéad den bhuiséad (€58 milliún) ar 
iompar riachtanas speisialta, rud a thacaíonn le 8,000 leanbh (Rannóg Iompair, ROS). 

D’ainneoin na ngnéithe dearfacha ar fad, áfach, is féidir tuilleadh feabhais a dhéanamh 
fós. Is é an riachtanas is bunúsaí ar fad gur féidir leanbh a rollú i scoil. Cé go bhfáiltíonn 
an chuid is mó de scoileanna roimh leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
agus go rollaíonn siad na leanaí sin, is ábhar díomá do NCSE go gcuireann roinnt scoile‑
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anna suas baic fhollasa agus/nó ‘bhoga’ chun tuismitheoirí a chosc nó a dhíspreagadh 
óna leanaí a rollú sna scoileanna seo.

Measaimid gur chun seirbhís oideachais a sholáthar do gach leanbh sa cheantar a thug‑
tar maoiniú agus acmhainní do scoileanna. Ní féidir cleachtais eisiaimh a cheadú in aon 
chóras náisiúnta oideachais.

Molann NCSE go láidir go dtionscnaíonn ROS creat láidir rialála rollaithe do scoile‑
anna leis an méid seo a leanas a áirithiú:

• Go gcosnaítear gach leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/
aici ó chleachtais nó ó bheartais rollaithe a bhfuil baic fhollasa nó neamhfhol‑
lasa a chuirfeadh in aghaidh a rochtana ar rollú sa scoil ag baint leo.

• Féadfaidh gach leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici 
bheith rollaithe sa scoil is cóngaraí a gcuireann NCSE acmhainní ar fáil di, nó 
ar féidir léi acmhainní a chur ar fáil di, chun freastal dá riachtanais.

• Ní mór do scoil dalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici a rollú 
má ordaíonn ERSO di amhlaidh ar an mbonn go gcuirfear acmhainní ar fáil 
don scoil de réir an bheartais náisiúnta.

• Ní mór do scoil rang speisialta a bhunú má iarrann ERSO uirthi amhlaidh.

Tá buntáistí ag baint leis an gcur chuige reatha i leith measúnú a dhéanamh ar riachta‑
nais speisialta oideachais agus tacaíochtaí breise a sholáthar. Cuireann scoileanna agus 
tuismitheoirí luach ar leith ar an nasc atá ann faoi láthair idir míchumas a fháthmheas 
agus acmhainní breise a cheadú le haghaidh míchumas íosmhinicíochta. Ina dtuairimse 
tugann sé seo cinnteacht éigin go mbeidh na hacmhainní riachtanacha ar fáil do dhaltaí 
aonair a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Tá deacrachtaí suntasacha ag baint leis an gcur chuige reatha freisin. Leagtar béim go rialta 
i staidéar taighde ar an ngá le hidirghabháil luath agus cuí chun torthaí barrmhaithe oide‑
achais a chothú. Braitheann an córas reatha leithdháilte acmhainní breise le haghaidh 
míchumais íosmhinicíochta ar fháthmheas míchumais. Faoin gcóras seo chomh maith leith‑
dháiltear an leibhéal céanna acmhainní chuig gach dalta laistigh de gach catagóir míchu‑
mais cé go bhféadfadh gur mhó nó gur lú i bhfad na tacaíochtaí a theastaíonn ó dhalta 
amháin ná na tacaíochtaí a theastaíonn ó dhalta eile. Tugtar le tuiscint i staidéar taighde a 
choimisiúnaigh NCSE nár chóir gurbh é fáthmheas míchumais an cinntitheach réamhriachta‑
nach le haghaidh leithdháileadh acmhainní breise do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu. Ba chóir iad a bhunú ar mheasúnú ar riachtanais na ndaltaí ina áit.

Is cúis mhór bhuartha do NCSE nach féidir le roinnt leanaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu rochtain ar na measúnuithe gairmiúla a bhfuil acmhainní le haghaidh 
míchumais íosmhinicíochta bunaithe orthu mar gheall ar an easpa seirbhísí sláinte mar 
aon le rochtain theoranta ar mheasúnuithe síceolaíochta oideachais. Is cúis bhuartha 
dúinn freisin maidir le cuid mhór measúnuithe nach ndéanann siad ach míchumas linbh a 
lua seachas bheith mar bhun le forbairt, teagasc agus foghlaim linbh agus iad sin a threorú. 
Ba chúis shuntasach bhuartha do na gairmithe de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse 



Achoimre Fheidhmeach

6 Ag Tacú le Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu i Scoileanna

Sláinte (FSS) a ndeachthas i gcomhairle leo go rabhthas ag cur brú orthu leanbh a fháthm‑
heas le míchumas nuair ba chun seirbhís oideachais a fháil a raibh gá le fáthmheas den sórt 
sin seachas é a bheith léirithe go raibh gá leis ar chúiseanna sláinte nó sóisialta. Mheas siad 
go mbainfí leas ní b’fhearr as a gcuid ama agus a gcuid saineolais dá soláthróidís idirghab‑
hálacha cliniciúla agus tacaíocht agus dá gcuirfidís comhairle ar thuismitheoirí agus scoile‑
anna maidir leis an gcaoi is fearr le tacú le forbairt agus foghlaim an linbh.

Tá sé cinnte ag NCSE nach dtugann an tsamhail reatha leithdháilte tacaíochta rochtain 
chothrom do gach leanbh ar thacaíochtaí oideachais. Féadfaidh sí buntáiste a threisiú agus 
míbhuntáiste a dhaingniú – maidir leis na daoine ar féidir leo nó lena scoil íoc as measúnu‑
ithe príobháideacha, is féidir leo rochtain ar thacaíochtaí breise láithreach, má tá siad ina 
dteideal; maidir leis na daoine nach féidir leo é seo a dhéanamh, ceiltear tacaíochtaí den 
sórt sin orthu go dtí gur féidir measúnú a dhéanamh orthu tríd an gcóras poiblí.

Cuireadh buairt in iúl freisin – sa phróiseas comhairliúcháin agus go díreach le NCSE – nach 
bhfuil acmhainní á leithdháileadh chun na héifeachta is fearr. Féadfaidh gur dealraitheach 
gur réasúnach agus cóir an beartas maidir le leithdháileadh poist tacaíochta foghlama a 
nascadh le líon na múinteoirí ranga sa scoil. Ach is féidir difríochtaí suntasacha a bheith idir 
scoileanna ó thaobh an gá le tacaíocht den sórt sin de, beag beann ar líon na múinteoirí.

Measann NCSE gur chóir an tsamhail a leithdháiltear tacaíochtaí breise chuig scoileanna 
dá réir a athrú mar:

• Níl rochtain chothrom ag daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ar 
mheasúnuithe foirmiúla, agus níl rochtain chothrom acu ar theagasc, cúram agus 
tacaíochtaí eile dá bharr sin.

• Níor chóir go mbraithfeadh leithdháileadh acmhainní breise oideachais ón Stát ar 
acmhainneacht tuismitheora chun íoc as measúnuithe gairmiúla ná ar chóngaracht 
do thacaíochtaí FSS.

• Ba chóir go mbeadh leibhéal na dtacaíochtaí breise de réir riachtanais an linbh 
seachas baint a bheith aige le fáthmheas catagóir ar leith míchumais.

• Ag féachaint don ghanntanas acmhainní atá ann faoi láthair, ba chóir gach post 
múinteoireachta a leithdháileadh de réir riachtanais phróifílithe oideachais sa scoil 
seachas de réir líon na múinteoirí ranga nó líon na ndaltaí sa scoil.

Creideann NCSE:

Gur chóir samhail nua a fhorbairt le haghaidh leithdháileadh acmhainní múinte‑
oireachta chuig scoileanna príomhshrutha atá bunaithe ar riachtanas próifílithe 
gach scoile, gan ghá le fáthmheas míchumais.

Samhail nua

Creideann NCSE go láidir sa phrionsabal gur chóir measúnú aonair a bheith ag gach dalta 
a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici, rud is bun lena gclár teagaisc agus 
foghlama. Sa doiciméad seo, áfach, déanann NCSE idirdhealú idir:
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• Measúnú arna dhéanamh chun riachtanais foghlama dalta a shainaithint agus chun 
bheith mar bhun le hidirghabháil.

• Measúnú arna dhéanamh chun fáthmheas a fháil chun na critéir le haghaidh leith‑
dháileadh acmhainní a shásamh agus chun na críche sin amháin. Féadfar leanaí 
a rangú gan ghá nó roimh am mar leanaí míchumasaithe mar thoradh ar an gcur 
chuige seo, rud nach mbeidh i gcónaí chun leas an linbh.

Cuid lárnach d’aon chóras maith oideachais is ea measúnú ar an dalta chun bheith mar 
bhun le pleanáil oideachais. Is féidir cuid mhaith de seo a dhéanamh ag leibhéal na scoile; 
teastóidh rochtain ar mheasúnuithe síceolaíochta agus ar mheasúnuithe eile sláinte ó 
roinnt daltaí, ach is sa chás go léirítear gur gá iad seo chun bheith mar bhun le hidirghab‑
háil, agus sa chás sin amháin. Ba chóir go ndíreodh an tsamhail athbhreithnithe ar úsáid an 
mheasúnaithe chun bheith mar bhun le teagasc agus foghlaim agus úsáid acmhainní breise 
de réir riachtanais oideachais an dalta mar a shainaithneofar trí phróisis phleanála aonair.2

Measann NCSE gur chóir an bonn ar a leithdháiltear tacaíocht foghlama agus tacaíocht 
teagaisc acmhainne do chatagóirí is coitianta riachtanas speisialta oideachais a athrú. Má 
dhéantar nasc idir leithdháileadh tacaíochtaí breise agus líon na múinteoirí ranga, nó má 
bhíonn bonn stairiúil le leithdháiltí den sórt sin, in áit é a nascadh le leibhéal an riachtan‑
ais oideachais i ngach scoil, ní áirithítear leis seo úsáid bharrmhaith na n‑acmhainní atá ar 
fáil. Ba chóir leithdháileadh gach tacaíochta breise oideachais chuig bunscoileanna agus 
iar‑bhunscoileanna (le haghaidh riachtanas speisialta uasmhinicíochta agus íosmhin‑
icíochta oideachais araon) a chur in oiriúint do riachtanas próifílithe gach scoile. Ba chóir 
tacaíochtaí teagaisc a bhunú ar shraith táscairí riachtanas oideachais, agus moltar cuid acu 
sa doiciméad. Ón uair a leithdháilfear tacaíochtaí breise chuig scoil, ba chóir an fhreagracht 
maidir lena n‑úsáid a bheith ar an scoil – cuirfidh sé seo ar chumas daltaí tacaíocht a fháil 
de réir spriocanna a leagtar amach trína bpróiseas plean foghlama seachas de réir a gcat‑
agóire míchumais. Má dhéantar nasc idir leithdháileadh tacaíocht bhreise agus an próiseas 
plean foghlama aonair, stiúrtar an córas i dtreo a bhfuiltear ag brath a dhéanamh faoi Acht 
EPSEN, rud a chuireann béim nach beag ar fhorbairt pleananna oideachais.

Is deimhin le NCSE go mbainfidh daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu tairbhe 
as córas den sórt sin trí rochtain is láithrí a bheith acu ar leibhéil chuí acmhainní breise 
teagaisc i scoileanna chomh maith le tacaíocht a bhrúnn torthaí feabhsaithe go sonrach trí 
thuairiscí a thabhairt ar dhul chun cinn maidir le spriocanna a leagtar amach sa phróiseas 
pleanála.

Tógfaidh sé roinnt ama sonraí samhail nua éifeachtach leithdháilte acmhainní a bheachtú: 
í a thástáil, socruithe trasdula a dhéanamh agus í a chur i bhfeidhm. Is maith is eol dúinn 
gur féidir le haon togra an córas reatha a athrú buairt shuntasach a dhúiseacht i measc 
scoileanna agus tuismitheoirí, a bhféadfaidh eagla a bheith orthu go mbeidh de thoradh 
ar aon athrú laghdú ar na hacmhainní a chuirfear ar fáil chun tacú le daltaí a bhfuil riachta‑
nais speisialta oideachais acu. Tá fíorbhuairt ann nach mbeidh in aon mholadh chun athrú 

2 Sa doiciméad seo, tagraíonn na téarmaí ‘pleanáil aonair’ agus ‘próiseas plean foghlama’ do gach saghas 
pleanála difreáilte arna déanamh ag an scoil don dalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici. 
Is féidir pleanáil leibhéal an tseomra ranga/an ghrúpa, próifílí agus cláir foghlama aonair (PCFAnna) (ROS, 
2000) agus/nó pleananna oideachais aonair (POAnna) (NCSE, 2006) a bheith san áireamh sa phleanáil seo. 
Tá sé ar intinn go dtabharfaidh úsáid na dtéarmaí uilechuimsitheacha soiléiriú nach dteastaíonn an phleanáil 
shonraithe a bhaineann le POA a fhorbairt ó gach dalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici.
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a dhéanamh ach modh chun coigilteas a dhéanamh don Státchiste seachas bheith mar 
chuid de phróiseas feabhais bhreisíoch mar fhreagairt ar riachtanas nó slí chun an úsáid is 
éifeachtaí a bhaint as acmhainní ganna.

Molann NCSE go láidir go gceadófar achar leordhóthanach ama chun samhail nua a fhor‑
bairt agus chun go mbeidh comhairliúchán imleor ann idir geallsealbhóirí oideachais. Tá 
gá leis an bpróiseas seo chun gur deimhin go mbeidh an córas nua cothrom, trédhearcach 
agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní a chur ar fáil do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu. Beidh comhairle ar leith ag teastáil ó scoileanna, go háirithe, i dtaobh conas 
acmhainní atá ar fáil a leithdháileadh agus a úsáid chun tacú le daltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu sa chás nach mbeidh fáthmheas gairmiúil míchumais déanta.

Má aontaíonn an tAire i bprionsabal le forbairt na samhla malartaí atá molta, 
leanfaidh NCSE ansin leis an gcéad chéim eile agus cuirfidh sí gasra oibre ar bun 
chun í a fhorbairt.

Go dtí go gcuirfear an tsamhail nua i bhfeidhm

Is réasúnach a bheith ag súil gur chóir go mbrúdh acmhainní breise oideachais torthaí 
feabhsaithe oideachais do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. I láthair 
na huaire, níl aon iarracht chórasach á déanamh chun torthaí den sórt sin a thomhas nó a 
thaifeadadh. Ba chóir córas cuí a chur i bhfeidhm chun faireachán a dhéanamh ar an úsáid 
éifeachtúil a bhaineann scoileanna as acmhainní breise agus torthaí dalta de réir na sprio‑
canna a leagtar amach trí phróisis phlean foghlama.

Táimid buartha faoi thuairiscí ar úsáid mhíchuí a bhain scoileanna áirithe as tacaíochtaí 
breise oideachais chomh maith leis an easpa eolais ar thorthaí. Ba chóir cur in iúl do scoile‑
anna go gcumhachtófar d’ERSOnna tacaíochtaí a aistarraingt i gcásanna ina bhfuiltear 
ag baint úsáid mhíchuí astu. D’fhonn a áirithiú go ndéanfar maoirseacht sheachtrach ar 
úsáid tacaíochtaí breise teagaisc, ba chóir go gceanglófaí ar gach scoil tuarascáil bhliantúil 
iomlán a sholáthar do NCSE ina sonrófaí conas mar atá siad á n‑úsáid chun leas daltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus na torthaí a bhaineann daltaí amach trí 
an bpróiseas plean foghlama.

Is cúram do NCSE go n‑áiritheodh aon chóras go bhfaigheadh na daltaí a bhfuil an 
riachtanas is mó acu an méid is mó tacaíochtaí go comhréireach. Cuireadh moltaí éagsúla 
ar aghaidh maidir le conas a d’fhéadfaí é seo a bhaint amach. Mar shampla, aontaíodh 
go forleathan go bhféadfaí freastal do riachtanais speisialta oideachais daltaí áirithe tríd 
an gcóras tacaíochta foghlama seachas trí mheasúnú síceolaíochta a chur faoi deara láith‑
reach a leanfadh leithdháileadh breise uaireanta teagaisc acmhainne as.

Tá tosca áirithe inar féidir bheith ag súil le réasún gur féidir le feidhmiú dalta feabhsú trí 
idirghabhálacha a chuirtear ar fáil mar tá riachtanais speisialta oideachais a fhreagraíonn 
go maith d’idirghabháil ag a lán daltaí. Ní fhoráiltear leis an bpróiseas leithdháilte, áfach, 
d’athbhreithniú tréimhsiúil ar acmhainní teagaisc a leithdháiltear nó ar oiriúnuithe do 
leibhéil thacaíochta a chuirtear ar fáil do scoileanna a d’fhéadfadh bheith an staid fheabh‑
saithe seo a léiriú. Bhí fíorbhuairt ann nach bhfuil aon sásra ag an gcóras faoi láthair chun 
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oiriúnú den sórt sin a éascú. D’fhéadfaí tacaíochtaí a fhágáil i scoileanna nach bhfuil gá 
leo a thuilleadh i gcoibhneas le scoileanna eile mar thoradh air seo.

Ar an taobh eile, bíonn deacrachtaí tobanna agus neamh‑réamhghafa ag roinnt daltaí sa 
saol agus d’fhéadfaidís leas a bhaint as rochtain láithreach ar mhúinteoirí tacaíochta – 
fiú amháin ar feadh achar gairid. Ní cheadaítear rochtain den sórt sin faoin gcóras reatha 
mar ceanglaíonn sé go mbeidh fáthmheas ar leith míchumais ag dalta nó go mbeidh a 
leibhéal gnóthachtála acadúla íseal sular féidir leo rochtain ar acmhainní breise teagaisc.

Go dtí go gcuirfear an tsamhail nua i bhfeidhm, tá roinnt athruithe a neartódh agus a 
chuirfeadh feabhas ar oibriú agus éifeachtacht an chórais dá gcuirfí i bhfeidhm iad, dar le 
NCSE. Áirítear ar na hathruithe seo:

• Sula gceadaítear tacaíochtaí breise teagaisc agus cúraim do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu, ba chóir do scoileanna deimhniú go 
bhfuil pleanáil á déanamh do na daltaí lena mbaineann, mar chuid den phrói‑
seas plean foghlama. Ón uair a leithdháiltear tacaíochtaí breise do dhaltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a éiríonn as riachtanais speisialta 
íosmhinicíochta agus uasmhinicíochta oideachais araon, ba chóir a n‑úsáid a 
nascadh le próisis phleanála aonair de réir chontanam soláthair NEPS.

• Ba chóir ceangal ar scoileanna tuarascálacha bliantúla a sholáthar do NCSE 
faoin dul chun cinn a rinneadh agus faoi na torthaí dalta a baineadh amach 
tríd an bpróiseas plean foghlama.

• Ba chóir go mbeadh rochtain ar mhúinteoirí tacaíochta foghlama ag daltaí 
a bhfuil gortú inchinne faighte; cailleadh éisteachta éadrom; neamhord 
comhordaithe forbartha (lena n‑áirítear diospraicse), agus/nó daltaí a bhfuil 
riachtanais phráinneacha, ghearrthéarmacha acu i ndiaidh gortuithe fisiciúla 
a baineadh dóibh, mar shampla, i dtionóiscí tráchta agus iad siúd a ndéanann 
méala sa teaghlach nó deacrachtaí mothúchánacha tromchúiseacha gear‑
rthéarmacha difear dá gcuid foghlama.

• Ba chóir do ROS na critéir maidir le rochtain ar thacaíochtaí breise do dhaltaí 
a bhfuil míchumais choirp agus neamhord mothúchánach iompraíochta géar 
(NMI) orthu a athshonrú agus a shoiléiriú le háirithiú go ndíreofar acmhainní 
ar na daltaí is mó a dteastaíonn siad uathu.

• Is ann do riochtaí lenar féidir le feidhmiú an dalta feabhsú trí idirghabháil thar 
am. Áirítear leis na riochtaí seo sain‑neamhoird urlabhra agus teanga, neam‑
hoird mhothúchánacha agus iompraíochta agus míchumais áirithe choirp. Dá 
bhrí sin, ba chóir na hacmhainní breise a chuirtear ar fáil do na catagóirí seo a 
chur ar fáil faoi cheangal ama ar feadh tréimhse trí bliana, agus ba chóir don 
scoil athbhreithniú bliantúil a dhéanamh, agus nuair is gá sin, in éineacht le 
síceolaí NEPS. 

• Ba chóir do ROS athdhearbhú gur féidir acmhainní breise teagaisc do dhaltaí a 
bhfuil riachtanais tacaíochta foghlama acu agus míchumais uasmhinicíochta 
orthu a dháileadh go difreálach de réir a riachtanas foghlama (ROS, 2005).
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Tuilleadh moltaí

Athdheimhníodh do NCSE gur measadh go ginearálta gurbh imleor na cóimheasa daltaí 
le múinteoir (CDManna) atá ann faoi láthair do scoileanna agus ranganna speisialta, ach 
amháin i gcás áirithe amháin ina dtéann leanaí i láthair dochtúra agus riochtaí leighis 
atá bagrach don bheatha orthu agus idirghabháil leanúnach leighis ag teastáil uathu 
le háirithiú go mairfidh siad. Dá bhrí sin, measann NCSE gur chóir go leanfadh na cóim‑
heasa atá ann faoi láthair de bheith ina mbonn do cheapachán foirne i scoileanna agus 
ranganna speisialta, ach molann sí an méid seo a leanas:

Maidir le scoileanna speisialta do mhíchumais throma foghlama a fhreastalaíonn 
ar dhaltaí a bhfuil riachtanais ainsealacha ardspleáchais acu a dteastaíonn idir‑
ghabháil leanúnach leighis acu le maireachtáil, ba chóir go mbeadh cead ag na 
scoileanna sin grúpa ranga amháin a bhunú le CDM de 4:1, agus ba chóir go gcuir‑
feadh FSS maoiniú ar fáil do rochtain ar altra scoile.

Cé go n‑oibríonn réimse leathan gairmithe le leanaí agus daoine óga a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu, tá fianaise ann gurb iad caighdeán na múinteoirí agus a gcuid 
teagaisc na tosca is dóchúla go mbeidh éifeacht agus tionchar acu ar thorthaí oideachais. 
Dá bhrí sin, measann NCSE gur chóir gur mhúinteoirí láncháilithe, atá cláraithe leis an 
gComhairle Mhúinteoireachta, a bheadh ag cur oideachas ar dhaltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu, mar a tharlaíonn le gach dalta eile.

Ag féachaint do lárnacht an mhúinteora maidir le hoideachas a chur ar dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu, measann NCSE gur chóir go mbeadh an t‑oidea‑
chas speisialta mar chuid éigeantach d’oiliúint tosaigh gach múinteora agus d’fhorbairt 
ghairmiúil leanúnach. Ba chóir go measfaí gur chuid de fhreagrachtaí gach múinte‑
ora forbairt scileanna eagrúcháin, sóisialta agus cumarsáide, agus ba chóir go mbeadh 
forbairt na scileanna sin mar chuid den phlean uile‑scoile.

Dá bhrí sin, molann NCSE:

Ba chóir go n‑áiritheodh an Chomhairle Mhúinteoireachta agus ROS go gcuirfí an 
t‑eolas, na scileanna, an tuiscint agus an inniúlacht is gá chun freastal ar riachta‑
nais ilghnéitheacha daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ar fáil do 
mhúinteoirí.

Ba chóir go n‑ordódh an Chomhairle Mhúinteoireachta leibhéil agus minicíocht 
éigeantach forbartha gairmiúla leanúnaí (FGL) a cheanglaítear ar mhúinteoirí a 
dhéanamh i gcomhair múineadh do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oidea‑
chais acu faoi chuimsiú creata iomláin FGL do mhúinteoirí.

Teastaíonn ó dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu múinteoirí cáilithe atá 
oilte agus a bhfuil na scileanna is gá acu chun freastal ar a riachtanais oideachais agus 
chúraim. Teastaíonn ó chuid de na daltaí seo tacaíocht chúraim a fhéadfaidh bheith go 
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mór os cionn a mbeifí ag súil leis de ghnáth ó mhúinteoir sa seomra ranga. Sna cásanna 
seo, faomhtar tacaíocht cúntóir riachtanas speisialta (CRS) le cur ar chumas scoileanna 
bainistíocht a dhéanamh ar riachtanais chúraim na ndaltaí seo.

Tá ról lárnach ag CRSnna maidir le cabhrú le scoileanna chun tacú le daltaí a bhfuil riachta‑
nais shuntasacha chúraim acu, agus tá cúnamh suntasach tugtha acu le daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu a chuimsiú i scoileanna. Tá NCSE eolach ar phlé agus 
tráchtaireacht shuntasach ar an scéim CRS, a eascraíonn cuid mhór as tuairim go mbaine‑
ann na daltaí seo tairbhe as tacaíocht phara‑oideachasúil agus as fonn í a choimeád 
chomh fada agus is féidir.

Is leithne ar fad an tslí a soláthraítear tacaíocht i seomraí ranga agus ról na bparaphroi‑
fisiúnach maidir leis an tacaíocht seo a sholáthar ná tacaíocht chuí a sholáthar do dhal‑
taí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Léirítear i dtorthaí taighde nach gá go 
gcuireann tacaíocht ó pharaphroifisiúnaigh feabhas ar thorthaí acadúla agus go bhféad‑
fadh sé tarlú gurbh é ba thoradh leis go mbeadh ní ba lú bainte ag múinteoirí le foghlaim 
na ndaltaí sin; go mbeidís ag brath an iomarca ar thacaíocht den sórt sin agus go mbeidís 
aonraithe go sóisialta ó dhaltaí eile (Giangreco & Doyle 2007, Blatchford et al, 2009).

Ag féachaint d’fhianaise taighde idirnáisiúnta gur féidir le paraphroifisiúnaigh bheith mar 
bhac ar rochtain daltaí ar an múinteoir agus rannpháirtíocht iomlán i ngníomhaíochtaí 
seomra ranga, measann NCSE nach imleor an fhianaise atá ann faoi láthair chun tacú 
le grád nua cúntóir teagaisc a thabhairt isteach chun oibriú go sonrach le daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. Ina ionad sin, creidimid gur chóir go bhfreastalófaí 
ar a riachtanais iomlána oideachais trí go leor múinteoirí láncháilithe a bheith ag gach 
scoil agus na scileanna is gá acu.

Ba ábhar imní do NCSE go mbíonn deacrachtaí ag cuid mhaith tuismitheoirí agus scoile‑
anna rochtain ar idirghabhálacha sláinte do leanaí a dteastaíonn siad uathu. Teastaíonn ó 
roinnt leanaí a bhfuil riachtanais speisialta ar leith oideachais acu rochtain ar thacaíochtaí 
cliniciúla agus teiripeacha arna maoiniú ag sláinte chun cabhrú lena bhforbairt agus lena 
bhfoghlaim. Tacaíonn NCSE le tabhairt isteach bheartas reatha FSS mar a leagtar amach 
in Progressing Disability Services for Children 0‑18 (FSS, 2009), ach creideann sí go láidir 
go dteastaíonn ó leanaí agus daoine óga a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
rochtain láithreach ar sheirbhísí imleora sláinte, nach féidir a chur siar go dtí go gcuirfear 
an clár seo i bhfeidhm ina iomláine. Dá bhrí sin, molann NCSE an méid seo a leanas:

Ba chóir go n‑aithneofaí leanaí agus daoine óga a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu mar thosaíocht ríthábhachtach sláinte. Go dtí go dtabharfar 
isteach an clár um sheirbhísí míchumais do leanaí 0‑18 a thabhairt chun cinn ina 
iomláine, ba chóir do FSS plean a fhorbairt lena dtugtar tacaíochtaí imleora clin‑
iciúla agus teiripeacha do leanaí agus daoine óga a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, beag beann ar shocrú scoile.

Léiríodh go soiléir sa phróiseas comhairliúcháin dúbailtí sa phróiseas measúnaithe is gá 
chun rochtain ar raon seirbhísí Stáit. Measann NCSE nár chóir go gcaithfí measúnuithe 
gairmiúla éagsúla a dhéanamh ar riachtanais leanaí faoi mhíchumas chun go mbeadh 
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rochtain ag na leanaí sin ar na seirbhísí seo, dá mba leor aon mheasúnú ildisciplíneach 
amháin. Ba chóir go dtabharfadh aon mheasúnú náisiúnta amháin rochtain ar theidil 
oideachais, sláinte agus seirbhís leasa. Ba chóir go mbeadh go leor sonraí ann chun eolas 
a sholáthar ar mhaithe le pleananna teagaisc agus foghlama don dalta lena mbaineann.

Dá bhrí sin, molann NCSE gur chóir go ndéanfadh na Ranna Stáit iomchuí (na 
Ranna Sláinte, Oideachais, Leanaí agus Coimirce Sóisialaí) agus na gníomhai‑
reachtaí iomchuí forbairt ar chóras náisiúnta amháin measúnaithe is féidir a 
úsáid chun rochtain ar sheirbhísí sna réimsí ar fad, agus go gcuirfidís an córas sin i 
bhfeidhm.

Áirítear chomh maith sa tuarascáil seo (féach caibidil 4, alt 4.4) sraith moltaí breise a 
bhaineann le scéimeanna agus seirbhísí a thacaíonn le daltaí a bhfuil riachtanais spei‑
sialta oideachais acu, lena n‑áirítear teicneolaíocht oiriúnaitheach, luath‑idirghabháil, an 
scoilbhliain fhadaithe, deontais chaipitíochta, Seirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta agus 
an tSeirbhís Náisiúnta Tacaíochta Iompraíochta (NBSS).

Ar deireadh, tá a lán daltaí atá in aois na meánscolaíochta ag freastal ar scoileanna spei‑
sialta anois, agus tá siad ag leanúint curaclam iar‑bhunscoile agus ag tabhairt faoi chúr‑
saí Leibhéal 3 faoin gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC) (mar shampla, Leibhéal 3 FETAC 
agus an Teastas Sóisearach). Dá bhrí sin, ní cuí a thuilleadh go n‑ainmnítear gach scoil 
speisialta mar scoileanna náisiúnta ná go gceanglaítear orthu Rialacha le haghaidh 
Scoileanna Náisiúnta a leanúint.

Molann NCSE an méid seo a leanas:

Ba chóir do ROS socrú a dhéanamh chun cineál nua scoile speisialta a bhunú 
ina mbeadh rialacha agus struchtúir eagrúcháin a bheadh oiriúnach do phróifíl 
agus aois daltaí a mbeadh riachtanais speisialta chasta oideachais acu a bheadh 
rollaithe.
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1 Réamhrá
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1 Réamhrá

1.1 Téarmaí tagartha

Tacaíonn an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) le córas oideachais 
uileghabhálaigh a chuireann ar chumas leanaí agus daoine fásta a bhfuil riachtanais spei‑
sialta oideachais acu lánacmhainneacht a chomhlíonadh. Tá sé ar cheann dár bpríom‑
hfheidhmeanna comhairle beartais shaineolaíoch, neamhspleách, fhianaisebhunaithe 
maidir leis an oideachas speisialta do leanaí agus do dhaoine fásta a chur ar fáil don Aire 
Oideachais agus Scileanna. In 2012, iarradh orainn comhairle beartais a chur ar fáil maidir 
leis an gcaoi ar chóir tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu amach 
anseo. Leagtar amach thíos na téarmaí tagartha don chomhairle beartais:

• Comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus Scileanna maidir le cineál agus 
cumraíocht chuí tacaíochtaí oideachasúla ba chóir a dháileadh ar scoileanna chun 
an deis a thabhairt do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu páirt a 
ghlacadh san oideachas, agus tairbhe a bhaint as, agus chun a n‑acmhainneacht a 
fhorbairt i gcoitinne, lena n‑áirítear na réimsí ar leith a leanas:

• Athbhreithniú a dhéanamh ar an gcaoi a socraíonn an córas oideachais daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu agus ar an gcaoi a dtacaíonn sé leo i scoileanna.

• Athbhreithniú a dhéanamh ar an gcaoi a sainaithnítear agus a ndéantar measúnú 
ar riachtanais daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, d’fhonn na 
tacaíochtaí oideachasúla is gá a chinneadh.

• Na tacaíochtaí cuí ba chóir dáileadh ar scoileanna chun:

 – an deis a thabhairt do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu páirt 
a ghlacadh san oideachas, agus tairbhe a bhaint as, agus chun a n‑acmhain‑
neacht a fhorbairt i gcoitinne; agus

 – torthaí feabhsaithe oideachais a bhrú agus a thomhas.

• An bonn cuí le haghaidh méid áirithe tacaíochtaí a leithdháileadh ar scoileanna, ag 
féachaint do riachtanais daltaí sna timpeallachtaí éagsúla scoile, na tacaíochtaí atá 
ann faoi láthair agus an gá le solúbthacht ós rud é go bhfuil srian ar acmhainní.

• An tsamhail chuí leithdháilte trína soláthrófaí na tacaíochtaí atá ar fáil go 
héifeachtach.

1.2 Infheistíocht Stáit

Tá nach mór 20 bliain caite anois ó rinne an Coiste Athbhreithnithe ar an Oideachas 
Speisialta (SERC) tuairisc tar éis a athbhreithnithe chuimsithigh ar sheirbhísí a bhí ann ag 
an am (ROS3, 1993). Idir an dá linn, tá infheistiú suntasach déanta ag an Stát i dtacaíochtaí 
arna leithdháileadh ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, agus tá a lán 

3 Athainmníodh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta mar an Roinn Oideachais agus Scileanna i Mí na 
Bealtaine 2010



Réamhrá

16 Ag Tacú le Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu i Scoileanna

athruithe reachtaíochta, dearcaidh agus riaracháin tagtha. Áirítear leo seo cuimsiú gach 
linbh atá faoi mhíchumas san oideachas, díriú níos fearr ar leanaí a bhfuil riachtanais spei‑
sialta oideachais acu a chuimsiú i scoileanna príomhshrutha agus méaduithe suntasacha 
sa tacaíocht teagaisc agus chúraim a chuirtear ar fáil i ngach aon timpeallacht do dhaltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Ní mór aitheantas a thabhairt freisin don dul 
chun cinn suntasach a rinne formhór na scoileanna agus na múinteoirí maidir le fáilte a 
chur roimh agus bainistiú a dhéanamh ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu a eisiamh.

Áirítear sa bhuiséad don oideachas speisialta costais tuarastail le haghaidh tacaíochtaí 
breise teagaisc agus CRS arb é is suim dóibh €900m, leis na réimsí móra eile infheistíochta 
lena n‑áirítear an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais forbairt ghairmiúil múin‑
teoirí, socruithe speisialta iompras scoile, teicneolaíocht oiriúnaitheach, íocaíochtaí 
feabhsaithe caipitíochta do scoileanna speisialta agus ranganna speisialta agus cláir do 
dhaoine fásta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Léirítear i dTábla 1 thíos an 
caiteachas ó 2004‑11 faoi seach ar oideachas speisialta, agus méid an chaiteachais do 
2012 thart ar €1.3 bn.

Tábla 1: Caiteachas ar oideachas speisialta 2004‑11

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

€468m €605m €706m €838m €900m €1bn €1.2bn €1.3bn

Foinse: Freagra scríofa ar cheist sa Dáil: 6 Samhain, 2012. Tagairt: 47638/12

Is suimiúil tabhairt do d’aire go raibh €35.7 billiún mar ghlanfháltais cánach ag an Stát 
in 2004, €47.5 billiún in 2007, agus €34.2 billiún in 2011.4 D’ainneoin an laghdaithe seo 
de €1.5 billiún i nglanfháltais cánach idir 2004 agus 2011, tháinig méadú suntasach ar 
an gcaiteachas bliantúil ar oideachas speisialta ó €468m go €1.3 billiún (méadú de 178 
faoin gcéad) le linn na tréimhse céanna, rud a léiríonn tiomantas leanúnach an Stáit 
d’infheistíocht a chothú agus a ardú san earnáil tráth atá meath tromchúiseach ar dhálaí 
geilleagrach na tíre.

1.3 Contanam soláthair

In Éirinn, freastalaítear ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu trí chon‑
tanam soláthair, ó rollú lánaimseartha i ranganna príomhshrutha go rollú lánaimseartha i 
scoileanna speisialta, agus réimse roghanna idir an dá rud. Fágann sé sin go bhfuil réimse 
roghanna socrúcháin ar fáil dóibh, lena n‑áirítear:

• Rang príomhshrutha, mar a bhfaigheann an dalta a bhfuil riachtanais speisialta oide‑
achais aige/aici aird bhreise ón múinteoir ranga trí dhifreáil an churaclaim agus/nó 
tacaíocht bhreise teagaisc á soláthar ag múinteoir acmhainne/tacaíochta foghlama 
nó trí chomh‑mhúinteoireacht, más gá.

• Rang speisialta i scoil phríomhshrutha.

4 Féach tuarascálacha bliantúla le haghaidh 2004, 2007 agus 2011 ar shuíomh Gréasáin na gCoimisinéirí 
Ioncaim ag: http://www.revenue.ie/en/about/publications/annual-reports.html

http://www.revenue.ie/en/about/publications/annual-reports.html
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• Scoil speisialta atá ceaptha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna do chatagóir/do 
chatagóirí ar leith míchumais.

Leithdháiltear cúntóirí riachtanas speisialta (CRSnna) ar bhunscoileanna, iar‑bhunscoile‑
anna agus scoileanna speisialta chun tacú le daltaí atá faoi mhíchumas agus a bhfuil 
riachtanais shuntasacha chúraim acu freisin.

Tugann NCSE dá haire, cé go bhfuil infheistiú suntasach déanta in acmhainní chun tacú le 
cuimsiú daltaí i scoileanna príomhshrutha le deich mbliana anuas, gur fhan líon na ndal‑
taí a bhí ag freastal ar scoileanna agus ranganna speisialta seasmhach a bheag nó a mhór. 
Léirítear i dTábla 2 thíos líon na ndaltaí a bhí rollaithe i scoileanna agus ranganna spei‑
sialta idir 2004 agus 2011.

Tábla 2: Líon na ndaltaí i scoileanna agus ranganna speisialta mar % de líon iomlán na 
ndaltaí

Daltaí 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Líon iomlán 
na ndaltaí

784,460 790,296 775,046 791,600 807,776 819,134 823,430 838,990

Líon na 
ndaltaí i 
scoileanna 
speisialta

6,048 6,059 6,008 6,049 6,078 6,290 6,568 6,812

% den líon 
iomlán

0.77 0.77 0.78 0.76 0.75 0.77 0.80 0.81

Líon na 
ndaltaí i 
ranganna 
speisialta

3,191 3,072 2,989 2,984 2,931 2,625 3,000 3,286

% den líon 
iomlán

0.41 0.39 0.39 0.38 0.36 0.32 0.36 0.39

Foinsí: 1. Oiriúnaítear líon iomlán na ndaltaí ar scoil agus líon na ndaltaí i scoileanna spei‑
sialta ó Dhaonáireamh Bliantúil na mBunscoileanna, an Rannán Staidrimh, 
ROS, 2004‑11.

 2. Oiriúnaítear líon na ndaltaí i ranganna speisialta ó 2004 go 2009 ó 
Dhaonáireamh Bliantúil na mBunscoileanna, an Rannán Staidrimh, ROS.

 3. Líon na ndaltaí i ranganna speisialta, córas riaracháin NCSE 2010 go 2011

Tá líon suntasach acmhainní infheistithe ag an Stát i dtacú lena bheartas daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu a chuimsiú i scoileanna príomhshrutha mar a 
dtacaítear níos fearr leo anois gan amhras. Is suimiúil tabhairt do d’aire, áfach, nach léir, 
aon uair le linn an infheistithe seo, aon athrú suntasach ó dhaltaí a bheith ag freastal ar 
scoileanna speisialta go daltaí a bheith ag freastal ar scoileanna príomhshrutha áitiúla. 
Ábhar imní freisin is ea an treocht atá tagtha chun cinn maidir le daltaí a bheith ag aistriú 
go dtí scoileanna speisialta agus iad ag druidim i dtreo aois an aistrithe go hiar‑bhunscoile‑
anna. Léiríodh i staidéar a rinneadh ar son Chumann Náisiúnta na mBord Bainistíochta 
san Oideachas Speisialta (NABMSE, 2012) gurbh ionann líon iomlán na ndaltaí i scoile‑
anna speisialta agus 60 faoin gcéad (3,912) de dhaltaí os cionn 12 bhliain d’aois agus 
40 faoin gcéad (2,714) de dhaltaí faoi 12 bhliain d’aois in 2008‑09. In 2008‑09 amháin, 
rollaigh 532 dhalta i scoileanna speisialta ó bhunscoileanna príomhshrutha, as ar rollaigh 
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171 dhalta (31 faoin gcéad) ó rang a sé. Is tráthúil, mar sin, athbhreithniú a dhéanamh ar a 
fheabhas a thacaíonn an córas le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus 
na seirbhísí tacaíochtaí is gá chun a dtrasdul ón mbunscoil go dtí an mheánscoil a éascú.

Agus í ag forbairt a comhairle beartais, creideann NCSE go láidir gur chóir go mbeadh 
riachtanais daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu lárnach ina cuid tograí 
agus moltaí. Ba chóir go bhfreastalódh an chomhairle beartais do riachtanais na ndaltaí 
seo, seachas riachtanais an chórais. Tá NCSE comhfhiosach go bhféadfadh aon mholadh 
an tsamhail leithdháilte acmhainní a athrú eagla shuntasach a spreagadh go laghdódh sé 
seo tacaíochtaí do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Tá gá eile a ghab‑
hann leis sin, mar sin, muinín a mhéadú go leanfaidh an Roinn Oideachais agus Scileanna 
d’acmhainní a sholáthar do scoileanna chun tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu agus chun muinín tuismitheoirí a mhéadú go n‑úsáidfidh scoileanna na 
hacmhainní seo go cothrom.

Go dtí seo tá an plé ar oideachas speisialta in Éirinn dírithe go mór mór ar na hionchuir is 
gá chun tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu chun páirt shuntasach 
a ghlacadh i ngníomhaíochtaí scoile. Ar an ábhar sin, in 2006, d’aithin NCSE easnamh 
amháin: nár cuireadh ‘béim struchtúrtha ar bith ar thorthaí, agus mórspéis nach mór 
eindéimeach in ionchuir gan aon mhodh fáil amach cé na torthaí atá á mbaint amach do 
leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu’ (NCSE, 2006).

1.4 Comhairle beartais NCSE

Is réasúnach a bheith ag súil gur chóir go mbrúdh acmhainní breise oideachais torthaí 
feabhsaithe oideachais do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Ó tharla 
go bhfuil acmhainní suntasacha ag an gcuid is mó de scoileanna anois, measann NCSE go 
bhfuil sé in am éirí as bheith ag díriú ar ionchuir is gá i dtreo measúnaithe ar an gcaoi a 
bhfuil ag éirí leis na daltaí ar scoil; an dul chun cinn atá á dhéanamh acu agus na torthaí 
atá á mbaint amach acu.

Tá an chomhairle beartais seo ceaptha chun féachaint do na nithe seo, agus tá na sé phri‑
onsabal seo mar bhonn agus taca aici:

Prionsabal 1 Tá fáilte roimh agus is féidir le gach leanbh, beag beann ar riachtanas 
oideachais speisialta, rollú ina scoil áitiúil.5

Prionsabal 2 Leithdháiltear gach tacaíocht oideachais go cothrom chuig scoileanna de 
réir riachtanais oideachais na ndaltaí.

Prionsabal 3 Tá rochtain ag gach dalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici 
ar thacaíochtaí oideachais atá ar fáil de réir a riachtanas.

Prionsabal 4 Tá measúnú aonair ag daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, 
agus is é sin is bun le teagasc agus foghlaim, agus is cuid é de phróiseas 
timthriallach measúnaithe, idirghabhála agus athbhreithnithe ar thorthaí.

5  Measann NCSE gur prionsabal tábhachtach é seo, ach tuigeann sí chomh maith go bhféadfadh go dteastódh 
scoil speisialta is tacúla nó socrú ranga speisialta ó leanaí a bhfuil riachtanais chasta acu. 



Réamhrá

Ag Tacú le Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu i Scoileanna 19

Prionsabal 5 Baintear an leas is fearr as na hacmhainní atá ar fáil chun torthaí feabhsaithe 
do leanaí a bhrú; feidhmíonn seirbhísí Stáit le chéile chun é seo a bhaint 
amach.

Prionsabal 6 Tá meas ar ról na dtuismitheoirí mar oideoirí nádúrtha, príomha an linbh.

Neartaíonn an chomhairle beartais agus is comhairle de bhreis í ar an gcomhairle beartais 
a bhí ann roimhe atá aighnithe ag NCSE don Aire, lena n‑áirítear:

• Ról na Scoileanna agus na Ranganna Speisialta sa Todhchaí (NCSE, 2011).

• Oideachas Leanaí Bodhra/Lagéisteachta in Éirinn sa Todhchaí (NCSE, 2011).

• Oideachas Leanaí a bhfuil Iompraíocht Dhúshlánach acu a eascraíonn as Suaitheadh 
Mothúchánach/Neamhord Iompraíochta Géar (NCSE, 2012).

Is casta na nithe a dtabharfar fúthu sa chomhairle beartais seo, mar is féidir le leanaí 
faoi mhíchumas riachtanais a bheith acu a bhfuil baint acu le réimsí sláinte, sóisialta, 
oideachais agus feidhmithe, agus a dteastaíonn freagra ildisciplíneach lena n‑aghaidh. 
Teastaíonn cur chuige is leithne, comhordaithe lena n‑áirítear na Ranna Sláinte, 
Oideachais agus Scileanna, agus Leanaí agus Gnóthaí Óige a bheith ag obair le chéile le 
háirithiú nach mbeidh aon ilroinnt i soláthar seirbhíse do leanaí a bhfuil riachtanais spei‑
sialta oideachais acu, go háirithe ós rud é gur bunaíodh an Ghníomhaireacht do Leanaí 
agus Teaghlaigh le déanaí.

Tá fáilte roimh thiomantas leanúnach an Rialtais d’Acht EPSEN agus a aidhm dearbhaithe 
i gClár an Rialtais plean a fhoilsiú do chur i bhfeidhm an Achta (Rialtas na hÉireann, 2011). 
Forbraíodh na moltaí sa doiciméad seo ar aon dul le meon agus ardmhianta Acht EPSEN 
agus tá siad de réir a sprice cabhrú le leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
‘an scoil a fhágáil leis na scileanna is gá chun páirt a ghlacadh, chuig leibhéal a n‑acmhain‑
neachta ar shlí chuimsitheach, i ngníomhaíochtaí sóisialta agus geilleagracha na sochaí, 
agus maireachtáil go neamhspleách agus go sásta’ (Rialtas na hÉireann, 2004).

Go dtí go gcuirfear an tAcht i bhfeidhm go hiomlán, is cúram do NCSE áirithiú go leithdháil‑
fear na hacmhainní atá ar fáil a éifeachtúla is féidir agus leis an éifeacht is mó d’oideachas 
na ndaltaí sprice agus a dteaghlach.

Ag féachaint do chastacht na nithe lena mbaineann, rinne NCSE comhairliúchán forlea‑
than chun an chomhairle beartais seo a fhorbairt. Tá mionchur síos ar an bpróiseas 
comhairliúcháin, na daoine a bhí páirteach ann agus na torthaí in Aguisín 2.

Agus í ag forbairt comhairle beartais, ceanglaítear ar NCSE:

• measúnú a chur ar fáil maidir le himpleachtaí na comhairle sin do na hacmhainní, lena 
n‑áirítear acmhainní airgeadais, atá ar fáil don Stát maidir le soláthar oideachais, agus

• aird a bheith aici ar chur i bhfeidhm praiticiúil na comhairle sin (Rialtas na hÉireann, 
2004, Mír 20 (30) (b)).

Tá páipéar mionsonraithe costais chúlra curtha faoi bhráid na Roinne Oideachais agus 
Scileanna ina sonraítear miondealú ar na costais bhreise a bhaineann le cur i bhfeidhm 
mholtaí NCSE. 
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1.5 Struchtúr an doiciméid

Áirítear scrúdú ar thorthaí iomchuí ó thaighde náisiúnta agus idirnáisiúnta agus ó chái‑
péisí beartais i gCaibidil 2. Leagtar amach comhairle beartais NCSE i gCaibidlí 3, 4 agus 5.

Tacaíonn eolas atá sna haguisíní seo a leanas leis na míreanna sin:

• Aguisín 1: Mar a bhFuilimid: An Comhthéacs Staire agus an Comhthéacs Reatha

• Aguisín 2: An Próiseas Comhairliúcháin

• Aguisín 3: Aguisín 3 – An Creat um Fhorbairt Ghairmiúil Múinteoirí

• Aguisín 4: Achoimre ar Riachtanais Tacaíochta

• Aguisín 5: Aguisín 5 – Liosta Moltaí



Réamhrá

Ag Tacú le Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu i Scoileanna 21

2 Scrúdú ar an Taighde agus 
ar an Doiciméadacht Beartais
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2 Scrúdú ar an Taighde agus ar an Doiciméadacht Beartais

2.1 Réamhrá

Is bun leis na moltaí comhairle beartais a dhéantar torthaí ó dhoiciméid taighde náisiúnta 
agus idirnáisiúnta agus anailís ar cháipéisí iomchuí beartais. Achoimrítear torthaí taighde 
de réir téamaí agus ábharthacht ar leith ag na nithe a mheastar mar chuid den chom‑
hairle beartais atá sa doiciméad seo.

Dá bhrí sin, déantar tagairt ar leith don mhéid seo a leanas:

• tuairimí tuismitheoirí ar oideachas daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

• measúnú ar na daltaí seo agus iad a shainaithint

• samhlacha leithdháilte acmhainní

• faireachán ar thorthaí agus iad a thomhas

• tacaíochtaí a theastaíonn ó dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

• oideachas múinteoirí

• foireann tacaíochta i seomraí ranga.

2.2 Tuairimí tuismitheoirí ar mar a thacaítear le daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu i scoileanna na hÉireann

I bhfómhar na bliana 2008, choimisiúnaigh NCSE PricewaterhouseCoopers CDT (PwC) 
suirbhé a dhéanamh ar thuismitheoirí leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu chun a dtuairimí a fháil agus an taithí atá acu ar an tacaíocht a fuair a leanbh (Kane, 
2010).

Bunaithe ar anailís ar 1,394 shuirbhé chomhlánaithe bhailí, fuarthas amach sa tuarascáil 
go raibh tuismitheoirí sásta i gcoitinne, ar an iomlán, leis an tacaíocht a thug scoil a linbh 
dá dteaghlach; dúirt 75 faoin gcéad de na tuismitheoirí a thug freagra go raibh siad sásta 
nó an‑sásta. Ba iad uaireanta teagaisc acmhainne, agus tacaíocht chúraim ó CRSnna ina 
dhiaidh sin, an tacaíocht ba chomónta dár cuireadh ar fáil do leanaí na dtuismitheoirí a 
bhí páirteach. D’aithin roinnt tuismitheoirí fadhbanna, go háirithe maidir le rochtain ar 
CRSnna.

Cheap beagnach gach duine acu (87 faoin gcéad) go raibh a leanbh sa chineál ceart scoile 
dá gcuid riachtanas. Ba í an phríomhchúis leis seo gur thuig an múinteoir riachtanais an 
linbh. Ar an iomlán, bhí tuismitheoirí sásta le gnéithe eile de bheartas agus tacaíocht 
scoile, ar nós thuiscint an mhúinteora ar riachtanais a linbh (70 faoin gcéad) agus mar a 
chuir an scoil fáilte roimh a leanbh (92 faoin gcéad). Cheap formhór na dtuismitheoirí (79 
faoin gcéad) go raibh a raibh á fhoghlaim ag a leanbh cuí maidir lena riachtanais, agus 
go raibh a ndul chun cinn scoile go maith (78 faoin gcéad). Dúradh go raibh tábhacht ar 
leith ag baint le cumarsáid mhaith idir an scoil agus tuismitheoirí, agus cheap formhór na 
dtuismitheoirí (76 faoin gcéad) gur chuir scoil a linbh fáilte roimh thuairimí tuismitheoirí.

Dúirt formhór na rannpháirtithe go raibh measúnú foirmiúil déanta ar a leanbh (94 faoin 
gcéad), agus bhí a bhformhór sásta leis an bpróiseas (78 faoin gcéad). Ba ábhar imní do 
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chuid acu a fhad a thóg sé measúnú a fháil agus an gá, mar gheall air sin, do thuismith‑
eoirí úsáid a bhaint as measúnuithe príobháideacha. Dúirt daoine eile go bhféadfadh 
cumarsáid bheith ní b’fhearr idir gairmithe oideachais agus sláinte. Ní raibh tuismith‑
eoirí chomh sásta céanna, ach an oiread, leis an bpróiseas le haghaidh cur isteach ar 
thacaíochtaí agus acmhainní; dúirt nach mór an leathchuid (45 faoin gcéad) go raibh sé 
deacair (Kane, 2010).

Beidh tuilleadh deimhnithe san athbhreithniú ar an bpróiseas leithdháilte acmhainní 
(Kinsella et al, le foilsiú), a choimisiúnaigh NCSE, ar bhuarthaí tuismitheoirí maidir le roch‑
tain a fháil ar mheasúnuithe a bhfuil leithdháileadh acmhainní breise do chatagóirí íosm‑
hinicíochta bunaithe orthu. Mar chuid den athbhreithniú seo, tá sé ráite ag tuismitheoirí 
go mbíonn sé deacair ar scoileanna measúnuithe síceolaíochta a chur in ord tosaíochta 
do dhaltaí áirithe a dteastaíonn measúnuithe oideachais uathu mar go meastar gur mó 
riachtanais na ndaltaí eile.

San athbhreithniú ar an litríocht ar oideachas speisialta agus ar oideachas uileghabhálach 
in Éirinn ó 2000‑09, fuair Rose et al amach gur minic a bhíonn constaicí tromchúiseacha 
roimh thuismitheoirí ar mian leo a leanaí a rollú i scoileanna príomhshrutha ó ‘nósanna 
imeachta dígeanta rollaithe’. Measann na húdair gur minic gurb í is cúis leis na consta‑
icí seo mímhuinín príomhoidí agus múinteoirí gur féidir leo freastal ar riachtanais daltaí. 
Ón uair a rollaítear i scoileanna iad, áfach, meastar go ndéanann na daltaí dul chun cinn 
maith sóisialta, ach féadfar deacrachtaí acadúla a bheith acu fós (Rose et al, 2010).

Príomhthoradh 1

Fuair tuarascáil PwC (2010) go raibh leibhéil arda sásaimh i measc tuismithe‑
oirí leanaí Éireannacha a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu le tacaíocht 
scoile dá leanaí agus leis an bpróiseas measúnaithe. Ní raibh na leibhéil chéanna 
sásaimh lena fhad a thóg sé measúnú a fháil, le cumarsáid idir gairmithe oidea‑
chais agus sláinte agus leis an bpróiseas le haghaidh cur isteach ar thacaíochtaí 
agus acmhainní.

2.3 Measúnú ar dhaltaí a bhfuil riachtanas speisialta oideachais acu 
agus iad a shainaithint

2.3.1 Cuspóir an mheasúnaithe ar dhaltaí a bhfuil riachtanas speisialta 
oideachais acu

Maidir le hathbhreithnithe ar an litríocht ar oideachas leanaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, luaitear luath‑idirghabháil go seasta mar bhunriachtanas sa tacaíocht a 
thugtar dóibh (Parsons & Guldberg et al, 2009, Marschark & Spencer, 2009, Douglas 
et al, 2009, Cooper & Jacob, 2010). Is féidir le luath‑idirghabháil agus bearta coiscthea‑
cha cabhrú chun na deacrachtaí a bhíonn ag an leanbh a fheabhsú sula n‑éiríonn na 
deacrachtaí seo níos trinsithe agus, tríd sin, níos frithsheasmhaí in aghaidh idirghabhála.
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Tosca tábhachtacha in áirithiú go dtosaíonn idirghabháil chuí a luaithe is indéanta is ea 
sainaithint agus measúnú cuí. Deirtear go sonrach san Acht um Oideachas do Dhaoine 
a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu (Rialtas na hÉireann, 2004) gur chóir 
go ndéanfadh scoil socrú do mheasúnú riachtanais sa chás nach bhfuil dalta ag baint 
tairbhe as clár oideachais na scoile (tar éis don scoil bearta a chur i bhfeidhm) agus sa 
chás go meastar gurbh fhéidir gur as riachtanas speisialta oideachais a eascraíonn a 
chuid fadhbanna/a cuid fadhbanna. Tugtar treoir mhionsonraithe san Acht ar amlínte ar 
chóir aon mheasúnú a dhéanamh laistigh díobh, na nithe ar chóir tabhairt fúthu sa tuar‑
ascáil mheasúnaithe agus na daoine a mheastar a bheith cáilithe measúnú den sórt sin 
a dhéanamh. Áirítear leis na daoine sin síceolaí; liachleachtóir; príomhoide na scoile a 
bhfuil an leanbh ag freastal uirthi nó múinteoir ón scoil sin a ainmníonn an príomhoide; 
oibrí sóisialta a bhfuil na cáilíochtaí cuí aige/aici; agus teiripeoir a bhfuil na cáilíochtaí cuí 
aige/aici seirbhísí tacaíochta a sholáthar do riachtanais speisialta oideachais an linbh.

Tacaíonn an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (ROS, 2007 agus 2010) le cur 
chuige céimnithe i leith measúnaithe ar na riachtanais speisialta oideachais atá ag leanaí. 
Ag an gcéad leibhéal de thacaíocht sa seomra ranga (tacaíocht do gach dalta), tá an múin‑
teoir freagrach as measúnú a dhéanamh ar dhaltaí sa seomra ranga, agus féadfaidh sé/
sí dul i gcomhairle, de réir mar is cuí, comhghleacaithe múinteora eile nó le síceolaithe 
oideachais sa chás go n‑eascraíonn buarthaí faoi dhul chun cinn na ndaltaí aonair. Ag 
an dara leibhéal de thacaíocht (tacaíocht do roinnt daltaí), dírítear measúnú agus idir‑
ghabháil ar roinnt daltaí a dteastaíonn ionchur breise uathu. Mar chuid de seo, is gnách a 
dhéantar comhairliúchán le foireann tacaíochta na scoile agus a dhéanann na múinteoirí 
measúnacht shuntasach, agus féadfaidh an síceolaí breathnóireacht ranga a dhéanamh. 
Ag an tríú leibhéal, is déine agus is indibhidiúlaithe an cur chuige i leith an mheasúnaithe 
i gcoitinne. Ag an leibhéal seo, aithnítear go mbeidh deacrachtaí is géire nó is casta ag 
roinnt daltaí, agus go dteastaíonn ón síceolaí oideachais páirt dhíreach a ghlacadh sa 
mheasúnú a dhéantar ar riachtanais an dalta agus réimse modhanna níos foirmiúla 
measúnaithe á úsáid aige/aici.

Is é cuspóir an phróisis measúnaithe, mar a shamhlaítear é faoi Acht EPSEN agus mar a 
leagtar amach é ina dhiaidh sin trí threoirlínte Chontanam Tacaíochta NEPS, riachtanais 
oideachais daltaí 

a shainaithint ionas go mbeadh eolas ann a bheadh ina chabhair d’fhorbairt an phlean 
teagaisc agus foghlama don dalta. Tacaíonn roinnt staidéir ar chleachtas idirnáisiúnta leis 
an gcur chuige seo.

Mar chuid de staidéar amháin den sórt sin, a choimisiúnaigh NCSE, rinneadh athbhre‑
ithniú ar na nósanna imeachta le haghaidh fáthmheas míchumais agus rinneadh 
measúnú ar oideachas riachtanas speisialta (Desforges & Lindsay, 2010). Sa staidéar seo 
scrúdaíodh cleachtais agus caighdeáin i seacht dtír agus i roinnt dlínsí laistigh de na tíor‑
tha seo, agus cuireadh i gcomparáid iad leis an gcleachtas agus na caighdeáin in Éirinn. 
Bhain na húdair de thátal as an staidéar nár chóir go measfaí gur rud fáthmheasach 
aonuaire measúnú ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, ach gur prói‑
seas leanúnach a bhfuil dlúthbhaint aige le hidirghabháil. Mar a thuigtear ar an tslí seo 
é, meastar go bhfuil an measúnú ina bhunchuid den chúrsa measúnaithe, pleanála, 
teagaisc agus athmheasúnaithe. Mhol na húdair cur chuige ‘idirghníomhach/éiceo‑
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laíoch’ i leith measúnaithe, lena gcruthaítear pictiúr den tslí a bhfuil dalta aonair ag idir‑
ghníomhú le gach gné den timpeallacht oideachais, agus lena sainaithnítear bacainní ar 
rannpháirtíocht, chomh maith le tacaíochtaí a theastaíonn chun na bacainní sin a shárú 
(ibid). Mar chuid den chur chuige seo, moltar réimse leathan modhanna measúnaithe, 
agus fágtar roghnú na modhanna faoi thuairim chliniciúil/ghairmiúil na ndaoine lena 
mbaineann.

Moladh sa tuarascáil gur chóir tuilleadh béime a chur ar mhodhanna curaclambhunaithe, 
ina ndíríonn an measúnú ar leibhéil scile, ina bpleanálann sé idirghabhálacha chun an 
leanbh a aistriú go dtí an chéad chéim eile, agus ina ndéantar faireachán ar dhul chun cinn 
tar éis tréimhse teagaisc. Rinneadh tagairt sa tuarascáil ar an bpróiseas idirghabhála dhá 
leibhéal a leagtar amach i Samhail Chontanam Tacaíochta NEPS, agus aithníodh gur bua 
de chuid an chuir chuige seo an inniúlacht comhoibriú leanúnach, táirgiúil agus dáiríre idir 
oideoirí príomhshrutha agus oideoirí speisialta. Tá buarthaí curtha in iúl ag Rix ó shin nach 
i gcónaí a aistrítear measúnú sláinte in Éirinn chuig cleachtais oideachais ar féidir leo eolas 
a sholáthar a bheadh ina chabhair do theagasc agus foghlaim i scoileanna (Rix et al, 2013).

Scrúdaigh an Ghníomhaireacht Eorpach d’Fhorbairt Oideachas Riachtanas Speisialta 
beartas agus cleachtas i measúnú cuimsitheach i 23 thír Eorpacha. Cé gur aithníodh sa 
tuarascáil ról an fháthmheasa laistigh de nósanna imeachta measúnaithe, chuir a cuid 
moltaí béim ar an ngá le héirí as bheith ag díriú an iomarca ar fháthmheas tosaigh a 
bhfuil nasc idir é agus leithdháileadh acmhainní go measúnú leanúnach arna dhéanamh 
ag múinteoirí agus gairmithe eile lena dtugtar treoir agus eolas a bheadh ina gcabhair 
do theagasc agus foghlaim. Moladh i dtuarascáil deiridh na gníomhaireachta gur chóir 
do gach beartas agus nós imeachta measúnaithe ‘tacú le cuimsiú agus rannpháirtíocht 
rathúil gach dalta, lena n‑áirítear daltaí atá i mbaol eisiata agus go háirithe daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu agus é sin a fheabhsú’ agus ba chóir do gach nós 
imeachta measúnaithe díriú ar eolas a thabhairt a bheadh ina chabhair do theagasc agus 
foghlaim agus iad sin a chur chun cinn’ (EADSNE, 2005:47‑48).

Príomhthoradh 2

Ba chóir go dtuigfí measúnú ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oidea‑
chais acu mar phróiseas leanúnach a úsáidtear chun eolas a thabhairt a bheadh 
ina chabhair d’idirghabháil, agus tá an measúnú sin ina bhunchuid den chúrsa 
measúnaithe, pleanála, teagaisc agus athmheasúnaithe.

2.3.2 Fáil theoranta ar mheasúnuithe

Léiríodh i suirbhé PwC (Kane, 2010) roinnt imní a bhí ar thuismitheoirí faoin bpróiseas 
measúnaithe (12 faoin gcéad) a bhí dírithe den chuid is mó ar an aga feithimh le measú‑
nuithe sláinte nó ar an bhfáil theoranta ar mheasúnuithe oideachais do leanaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. San athbhreithniú atá le foilsiú ar phróiseas leith‑
dháilte NCSE (Kinsella et al, le foilsiú) deimhneofar buarthaí tuismitheoirí chuige seo, 
agus cuirfear in iúl ann gur iarmhairt thromchúiseach a ghabhann leis an rochtain theo‑
ranta ar mheasúnú gairmiúil go mbíonn rochtain den sórt sin ag brath ar inniúlacht an 
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tuismitheora nó na scoile measúnuithe príobháideacha a mhaoiniú. Molann na húdair, 
a bhaineann de thátal as an athbhreithniú gur dúshlán é seo do chothromas an chórais, 
go gcaithfidh measúnú gairmiúil bheith cothrom sa chás go mbíonn nasc idir rochtain ar 
acmhainní agus fáthmheas foirmiúil agus/nó measúnú foirmiúil.

2.4 Samhlacha leithdháilte acmhainní

Tugtar le tuiscint i staidéir idirnáisiúnta ina ndéantar imscrúdú ar shamhlacha leithdháilte 
acmhainní a úsáidtear i dtíortha éagsúla (Desforges & Lindsay, 2010; Rix et al, 2013, 
Kinsella et al, le foilsiú) nach bhfuil aon slí amháin a úsáidtear i ngach tír chun daltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a shainaithint, measúnú a dhéanamh ar a 
gcuid riachtanas agus acmhainní breise a leithdháileadh orthu. Maidir leis na hocht dtír 
a ndearnadh scrúdú orthu mar chuid d’fhorbhreathnú ar chleachtas agus caighdeáin 
idirnáisiúnta, bhí a córas leithleach féin ag gach tír díobh (Éire san áireamh) agus ba 
thosca cultúrtha, socheacnamaíocha agus polaitiúla ba bhun leis (Desforges & Lindsay, 
2010). Léiríonn na húdair go mbíonn na córais seo i gcónaí ag éabhlódú agus ag athrú, 
agus geallsealbhóirí ag iarraidh iad a fhorbairt agus a fheabhsú chun leas daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu.

2.4.1 Nasc idir measúnú ar mhíchumas agus leithdháileadh acmhainní

Tugtar le tuiscint i dtorthaí taighde reatha gur chóir do nósanna imeachta measúnaithe 
do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu díriú ar riachtanais a shainaith‑
int chun eolas a thabhairt le haghaidh pleananna teagaisc agus foghlama. Cén ról, mar 
sin, ba chóir a bheith ag fáthmheas míchumais maidir le nósanna imeachta measúnaithe 
agus maidir le heolas a thabhairt le haghaidh leithdháileadh acmhainní breise do na 
daltaí seo? Ceist thábhachtach is ea í seo ó tharla go bhfuil an córas leithdháilte atá ann 
in Éirinn chun tacú le daltaí faoi mhíchumas íosmhinicíochta bunaithe ar fháthmheas 
catagóir míchumais agus go bhfuil méid an leithdháilte seo nasctha leis an gcatagóir 
seo. Mar shampla, leithdháiltear 85 faoin gcéad de 3.5 huaire an chloig sa tseachtain 
ar an scoil do dhaltaí faoi mhíchumas foghlama ginearálta (MFG) meánach a ndéantar 
measúnú orthu, ach leithdháiltear 85 faoin gcéad de cúig huaire an chloig sa tseachtain 
do dhaltaí a fháthmheastar le NSU.

Leanann plé agus díospóireacht in Éirinn ar cé acu an é nó nach é an nasc atá ann faoi 
láthair idir fáthmheas míchumais agus leithdháileadh acmhainní an tslí is éifeachtaí agus/
nó éifeachtúla chun acmhainní breise a leithdháileadh chun tacú le daltaí a bhfuil riachta‑
nais speisialta oideachais acu. Tagann ceist eile aníos faoi cé acu an é nó nach é an tslí is 
éifeachtaí chun am gairmithe agus tuismitheoirí a úsáid. Tugann Rix dá aire, mar sham‑
pla, go bhfuil easpa ama ag cleachtóirí agus tuismitheoirí agus go ndianaíonn nósanna 
imeachta reatha measúnaithe na hÉireann é seo (Rix et al, 2013).

Léiríodh san athbhreithniú idirnáisiúnta ar chleachtais agus nósanna imeachta (Desforges 
& Lindsay, 2010) go raibh cur chuige céimnithe i leith riachtanais speisialta oideachais a 
shainaithint ag formhór na dtíortha a ndearnadh staidéar orthu agus gur leithdháileadh 
roinnt acmhainní go díreach ar scoileanna chun aghaidh a thabhairt ar mhíchumas uasm‑
hinicíochta. I gcás ceithre cinn de na tíortha a ndearnadh staidéar orthu (An Astráil, na 
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Stáit Aontaithe, Éire agus Ceanada), ní mór don dalta bheith fáthmheasta le míchumas 
sula gceadaítear rochtain ar thacaíocht bhreise le haghaidh míchumas íosmhinicíochta. 
Sna tíortha seo is riachtanach ach ní leor fáthmheasadh míchumais a bheith ag dalta 
mar ba chóir chomh maith go léireofaí sa mheasúnú oideachais riachtanas speisialta 
oideachais a eascraíonn as an míchumas. I gceithre thír (Sasana, an Nua‑Shéalainn, an 
Afraic Theas agus an Ghearmáin) ní cheanglaítear ar dhaltaí fáthmheasadh míchumais 
a bheith acu sula gcuirtear acmhainní breise ar fáil. Sna tíortha seo, teastaíonn measúnú 
a shainaithníonn go bhfuil riachtanas speisialta oideachais ag an dalta, seachas i gcás na 
riachtanas speisialta oideachais is comónta.

Tarraingíodh buncheisteanna aníos sa staidéar faoina iontaofa is féidir daoine faoi 
mhíchumas a rangú sna catagóirí míchumais a bhuntacaíonn leis na samhlacha leith‑
dháilte acmhainní seo, faoi bhailíocht na gcatagóirí a úsáidtear agus faoi iontaofacht na 
measúnuithe chun na leanaí a chur sna catagóirí seo. Níl aon aonfhoirmeacht idir na tíor‑
tha maidir leis an gcaoi a sainmhínítear catagóirí míchumais ná maidir leis na modhanna 
ar leith measúnaithe is gá chun an fáthmheas a dhéanamh ná maidir leis na grúpaí 
gairmiúla a bhfuil baint acu leis an bhfáthmheas. Athraíonn líon agus cineál na gcatagóirí 
a úsáidtear chomh maith idir dlínsí; tá 13 cinn liostaithe ag na Stáit Aontaithe agus úsáid‑
eann Queensland sé cinn.

Cruthaíonn catagóirí cinntitheacha aincheisteanna mar is minic gur féidir le leanaí réimse 
deacrachtaí a léiriú is saintréithe de níos mó ná catagóir amháin – d’fhéadfadh nach 
mbeadh sé soiléir cén ceann is fearr a oireann. Measann na húdair chomh maith nach 
léiríonn catagóiriú castacht riachtanais speisialta oideachais leanaí aonair agus ní gá gurb é 
is bun le hidirghabhálacha oideachais ach an oiread. Is minic a bhíonn riachtanais éagsúla 
ó thaobh foghlaim scoilbhunaithe de ag leanaí a shanntar don chatagóir céanna míchu‑
mais, mar bíonn réimse leathan cumais/míchumais le feiceáil laistigh de gach catagóir.

Chuir na húdair agúis ar leith in iúl faoin gceanglas a chuireann an córas scóir bheachta 
sainuimhir intleachta ag féachaint dá bhfuil ar eolas faoi na teorainneacha atá le triala‑
cha cumais chognaíoch, agus molann siad go ndéanfar athbhreithniú air seo. Léirítear 
a mbuairt chomh maith san fhorbhreathnú atá le teacht ar phróiseas leithdháilte 
acmhainní NCSE ina gcáintear ró‑iontaoibh i scóir bheachta shíciméadracha mar aon leis 
an dolúbthacht maidir le scoithphointí le haghaidh incháilitheachta le haghaidh leith‑
dháileadh acmhainní do mhíchumais íosmhinicíochta a shíneadh.

Tá buarthaí comhchosúla curtha in iúl ag údair eile faoi fhiúntas teoranta catagóirithe mar 
bhun le teagasc agus foghlaim nó leithdháileadh acmhainní. Measann Florian go bhféad‑
far riachtanais foghlama an‑difriúil a bheith ag leanaí a chuirtear sa chatagóir chéanna 
míchumais, agus gur féidir le steiréitíopaí, ionchais theoranta maidir leis na leanaí a gcuir‑
tear lipéad den sórt sin orthu, agus eisiamh eascairt as rangú (in Desforges & Lindsay, 
2009). Tugann sí an gá le catagóiriú ar an gcaoi seo faoi cheist, agus is beag fianaise is 
féidir léi a fháil go mbíonn de thoradh ar fháthmheas míchumais feabhsuithe ar sholáthar 
agus torthaí oideachais (ibid). Déanann Norwich (2007) idirdhealú idir úsáid na gcatagóirí 
chun críocha riaracháin, ar nós leithdháileadh acmhainní, agus catagóirí a úsáidtear chun 
críocha teagaisc/idirghabhála. Baineann sé de thátal as go léiríonn athbhreithnithe agus 
anailísí úsáideacht theoranta catagóirí míchumais go seasta agus, ag féachaint dá gcineál 
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ginearálta, ba chóir dóibh bheith mar bhun le pleanáil agus soláthar oideachais, seachas 
iad a chinneadh, fiú nuair a bhíonn suntasacht éigin oideachais ag baint leo.

San athbhreithniú ar phróiseas leithdháilte acmhainní NCSE (Kinsella et al, le foil‑
siú), déantar taifead ar thaithí thuairiscithe scoileanna ar leibhéal iarbhír riachtanas 
foghlama dalta gan a bheith ag teacht lena gcatagóir fáthmheasta míchumais i gcónaí. 
Tuairiscíonn scoileanna gur féidir le roinnt daltaí sna catagóirí ‘uasmhinicíochta’ riachta‑
nais foghlama a bheith acu atá suntasach nó níos mó ná riachtanais a bpiaraí a ndear‑
nadh measúnú orthu laistigh de chatagóirí íosmhinicíochta – ach go bhfaigheann daltaí 
sna catagóirí íosmhinicíochta níos mó acmhainní. De thoradh air sin, tuairiscíonn scoile‑
anna deacrachtaí le tacú le daltaí uasmhinicíochta áirithe a bhfuil riachtanais shuntasa‑
cha foghlama acu faoin tsamhail leithdháilte ginearálta.

Tugann Desforges agus Lindsay (2010) le tuiscint go dtacaíonn fianaise ó theoiric agus 
taighde acadúil leis an tsamhail idirghníomhaíoch/éiceolaíoch mar an tsamhail is fearr a 
oireann do na ‘castachtaí a bhaineann le hoideachas cuí a shainaithint agus a sholáthar 
do leanaí agus daoine óga a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu’ (Desforges et al, 
2010:165). Aithníonn an tsamhail idirghníomhaíoch/éiceolaíoch go mbíonn tosca éagsúla 
ag idirghníomhú ag amanna éagsúla i saol linbh, agus gur féidir leo tionchar a bheith acu 
ar fhoghlaim. Áirítear leo seo tosca a bhaineann go dlúth leis an leanbh (tosca géiniteacha, 
néareolaíocha); tosca i dtimpeallacht bhaile agus scoile an linbh; agus tosca laistigh den 
tsochaí is leithne ar nós tithíochta nó dearcthaí sochaíocha i leith míchumas. Aithnítear sa 
tsamhail seo ‘go bhféadfar a mheas go gcuimsíonn riachtanais aon linbh na riachtanais (a) 
is coiteann do gach leanbh, (b) is coiteann do leanaí atá faoin míchumas céanna nó a bhfuil 
an riocht céanna orthu agus (c) is uathúil do gach leanbh (Desforges et al, 2010:116). Cé 
go bhféadfar riachtanais fhorluiteacha a bheith ag leanaí dá bhrí sin, is ann d’éagsúlachtaí 
tábhachtacha i measc leanaí laistigh d’aon chatagóir ar leith míchumais a léiríonn tosca 
aonair. Cuireann sé seo teorainneacha ar úsáideacht fáthmheasta míchumais.

D’ainneoin na dteorainneacha seo, admhaíonn na húdair go bhféadfaidh fáthmheas 
bheith úsáideach chun eolas éigin a sholáthar maidir le riachtanais speisialta oideachais 
an linbh agus go bhféadfaidh sé bheith mar bhun le hidirghabhálacha. Admhaítear sa 
tuarascáil gur féidir le fáthmheas riachtanas speisialta oideachais bheith ina chabhair 
chun an chaoi is fearr freastal ar riachtanais an linbh a phleanáil agus chun eolas a sholá‑
thar do thuismitheoirí, cé nár chóir go mbeadh sé ina cheanglas le haghaidh measúnaithe.

Ar deireadh is cúis bhuartha freisin go bhféadfadh go ndéanfaí easpa nó an iomarca sain‑
aitheanta leanaí ó ghrúpaí mionlaigh laistigh de chatagóirí áirithe míchumais (Desforges 
& Lindsay, 2009, Lindsay et al, 2007). I staidéar ó 2007, tar éis rialúchán a dhéanamh le 
haghaidh éifeachtaí míbhuntáiste socheacnamaíoch, inscne agus bliainghrúpa, d’aimsigh 
Lindsay et al easpa agus iomarca shuntasach leanaí ó ghrúpaí éagsúla eitneacha mion‑
laigh laistigh de chatagóirí áirithe míchumais i gcoibhneas le daltaí geala Briotanacha. Bhí 
éagsúlacht i gcineál agus méid na neamhchomhréireachtaí seo idir catagóirí riachtanas 
speisialta oideachais agus grúpaí eitneacha mionlaigh.

Is cúis bhuartha é seo mar féadfaidh daoine aonair féinmheas íslithe a bheith acu agus 
deacrachtaí a bheith acu le piarghaolmhaireachtaí má shanntar do chatagóirí áirithe iad. 
Tarraingíodh ceisteanna anuas freisin i staidéir a rinne Institiúid Taighde Eacnamaíochta 
agus Sóisialta (ESRI) le déanaí faoi cé acu an bhfuil nó nach bhfuil líon díréireach leanaí ó 
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chúlraí faoi mhíbhuntáiste á shainaithint le cineálacha áirithe riachtanas speisialta oidea‑
chais (Banks et al, 2012; McCoy et al, 2012). Sna staidéir seo luaitear sonraí ón gcéad tonn 
den staidéar fadama, Ag Fás Aníos in Éirinn (Williams et al, 2009), agus dealraíonn sé go 
léirítear iontu gur dóchúla i bhfad riachtanais speisialta oideachais de chineál neamh‑
normatach, ar nós neamhord mothúchánach agus iompraíochta (NMI), a shainaithint i 
gcás leanaí ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste ná a bpiaraí i gcatagóirí sóisialta eile. Tugann 
na húdair le tuiscint go bhféadfadh gur mar gheall ar chineál suibiachtúil sainaitheanta 
NMI a bhíonn an iomarca sainaitheanta ann. Baineann siad de thátal as go dtarraingítear 
ceisteanna tromchúiseacha anuas ina staidéar faoin mbonn cirt atá le catagóiriú NMI, 
agus molann siad gurbh fhéidir gur ghá smaoineamh ar shlite éagsúla ar na deacrachtaí 
a bhíonn ag na leanaí seo, d’fhonn a gcuid foghlama agus a gcuid rannpháirtíocht i scoile‑
anna príomhshrutha a éascú.
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Tugtar le tuiscint i gcoitinne i dtorthaí taighde gur beag fianaise atá ann chun tacú 
le fáthmheas agus catagóiriú a úsáid le haghaidh leithdháileadh acmhainní breise 
ar scoileanna. 

Maidir leis an nasc idir fáthmheas míchumais agus leithdháileadh acmhainní breise 
teagaisc do leanaí atá faoi mhíchumas íosmhinicíochta, mhol Desforges agus Lindsay 
(2010) go sonrach an méid seo a leanas:

• Níor chóir gur réamhriachtanas do mheasúnú ar riachtanais speisialta oideachais 
fáthmheas míchumais.

• Níor chóir go mbeadh fáthmheas ina réamhriachtanas ná ina chinntitheach le 
haghaidh leithdháileadh acmhainní breise do leanbh nó duine óg a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais aige/aici.

Molann Rix et al (2013) freisin go bhforbrófaí samhlacha nua measúnaithe, lena 
mbaintear an gá le catagóirí agus measúnuithe foirmiúla sláinte agus a chuireann béim ar 
mheasúnú oideachais ar riachtanais.

Tacaíodh leis na moltaí thuas i dtorthaí staidéir a rinne an tÚdarás Náisiúnta Míchumais 
ar chleachtas measúnaithe ar riachtanais faoin Acht um Míchumas 2005 (ÚNM, 2011). 
Aimsíodh sa staidéar seo go raibh measúnóirí sláinte feasach ar na critéir chun roch‑
tain ar leithdháileadh acmhainní breise oideachais agus ar na critéir le haghaidh inchái‑
litheachta seirbhísí sláinte a fháil, nuair a bhí siad ag déanamh measúnú ar leanaí faoin 
Acht um Míchumas 2005. Bhí na critéir seo ag brú cur chuige fáthmheasach measúnóirí 
sláinte. Bhí an tAcht um Míchumas 2005 á úsáid chun measúnuithe oideachais a bhrostú, 
ó tharla nach bhfuil Acht EPSEN curtha i bhfeidhm ina iomláine go fóill.

Cuireadh i bhfios go láidir i dtuarascáil ÚNM gur chóir go mbeadh measúnú ar leanaí óga 
a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu leanúnach agus go measfaí gur chuid den 
ghnáthphróiseas measúnaithe, idirghabhála agus athbhreithnithe é. Bhain sé de thátal 
as go raibh na rialacha leithdháilte acmhainní maidir le tacaíochtaí do leanaí a bhfuil 
riachtanais speisialta íosmhinicíochta oideachais acu ag cur le héileamh ar mheasúnu‑
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ithe fáthmheasacha, a bhraith measúnóirí, ina dhiaidh sin, go raibh iallach orthu iad a 
dhéanamh. Moltar sa tuarascáil gur chóir go gcuirfeadh an Roinn Sláinte agus an Roinn 
Oideachais agus Scileanna moladh thuarascáil Desforges agus Lindsay (2010) i bhfei‑
dhm; is é sin nár chóir go mbeadh fáthmheas ina réamhriachtanas ná ina chinntitheach 
le haghaidh leithdháileadh acmhainní breise do leanbh nó duine óg a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais aige/aici (ÚNM, 2011).
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Níor chóir go mbeadh fáthmheas ina réamhriachtanas ná ina chinntitheach le 
haghaidh leithdháileadh acmhainní breise do leanbh nó duine óg a bhfuil riachta‑
nais speisialta oideachais aige/aici; ba chóir go mbeadh sé bunaithe ar riachtan‑
ais an linbh, beag beann ar chatagóir míchumais.

2.4.2 Córas reatha leithdháilte acmhainní

Tá baint mhór ag an gcóras reatha leithdháilte tacaíochtaí breise teagaisc ar scoileanna 
do mhíchumais íosmhinicíochta le húsáid lipéad fáthmheasach (Rix et al, 2013). Tá de 
bhrí sna lipéid seo fanacht ag leanaí leis na blianta le háirithiú go bhfanann acmhainní. I 
dtuairim an údair, cothaíonn an cineál seo lipéadaithe dearcthaí diúltacha i leith míchu‑
mais. Tugtar le fios freisin sa tuarascáil go ndírítear ar chainníocht – seachas cáilíocht – na 
n‑uaireanta oibre a chuirtear ar fáil maidir le míchumais íosmhinicíochta. Ar an iomlán, 
baineann na húdair de thátal as gur beag a chuireann an córas leis na dearcthaí diúltacha 
i leith daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a chloí agus nach gcabhraíonn 
sé an tuiscint ar chumas agus míchumas a athchumrú (Rix et al, 2013).

Tuairisceofar san athbhreithniú atá le foilsiú ar shamhail leithdháilte acmhainní NCSE 
go mbraitheann scoileanna cás‑staidéir eisiata ó chinnteoireacht ar leithdháileadh 
acmhainní le haghaidh míchumas íosmhinicíochta. De thoradh air seo braitheann múin‑
teoirí agus príomhoidí go bhfuil níos lú neamhspleáchais ghairmiúil acu (Kinsella et al, 
le foilsiú). Léireofar chomh maith san athbhreithniú deacrachtaí le himlonnú acmhainní, 
go háirithe in iar‑bhunscoileanna mar ar luadh cásanna ina raibh daltaí neamhábalta 
leas a bhaint as uaireanta acmhainne mar gheall ar cheisteanna socraithe amchláir nó 
eagrúcháin ranga. Molfar sa tuarascáil gur chóir gur bhun leithdháileadh acmhainní 
dearcthaí phearsanra na scoile agus gur chóir úsáid ní b’fhearr a bhaint as sonraí scoilbhu‑
naithe agus feidhmíocht na scoile. Ina theannta sin, molfar sa tuarascáil go ndéanfaí 
machnamh ar an nasc a bhriseadh idir measúnú agus teidlíocht acmhainní.
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Féadfaidh an córas reatha leithdháilte acmhainní, atá bunaithe ar chatagóirí 
míchumais, cur le dearcadh diúltach a chothú i leith daltaí a bhfuil riachtanais spei‑
sialta oideachais acu. Ba gur chóir úsáid ní b’fhearr a bhaint as sonraí scoilbhu‑
naithe agus feidhmíocht na scoile sa chinnteoireacht maidir le leithdháileadh 
acmhainní.
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2.5 Torthaí faireacháin agus tomhais do dhaltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu

2.5.1 Torthaí tomhais: Cad, conas, cé?

Tá sé curtha i bhfios go láidir ag NCSE go seasta a thábhachtaí atá sé faireachán a dhéan‑
amh ar na torthaí do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu (NCSE, 2006 
a agus b) le háirithiú go bhfuil siad ag déanamh dul chun cinn ar cóimhéid lena gcumas, 
agus go bhfuil acmhainní Stáit á n‑úsáid de réir na héifeachta is fearr. Is beag taighde atá 
déanta, áfach, ar thorthaí idirghabhálacha agus ar sholáthar scoileanna cuimsitheacha in 
Éirinn (Rose et al, 2010).

D’fhonn faireachán a dhéanamh ar thorthaí, is gá ar dtús teacht ar réiteach maidir le cad ba 
chóir a thomhas, conas ba chóir é a thomhas agus cé na daltaí ba chóir a áireamh sa phrói‑
seas. Chun bun leis na díospóireachtaí seo a fháil, choimisiúnaigh NCSE forbhreathnú ar an 
gcaoi a rianaítear agus a dtomhaistear gníomhaíocht oideachais, dul chun cinn agus torthaí 
(foirmiúil agus neamhfhoirmiúil) go hidirnáisiúnta agus in Éirinn (Douglas et al, 2012).

Sainaithnítear sa tuarascáil taighde seo réimse tomhas toraidh chun measúnú a dhéan‑
amh ar dhul chun cinn daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ar scoil. Áirítear 
leis seo tomhais maidir le gníomhaíocht, gnóthachtáil, tinreamh, sonas, neamhspleáchas 
agus dul chun cinn an dalta. D’aimsigh na húdair go ndíríonn bailiú sonraí córasbhunaithe 
go dtí seo ar thorthaí a bhaineann le gnóthachtáil (mar shampla, litearthacht, uimhearth‑
acht) agus torthaí a bhaineann le tinreamh (mar shampla, tinreamh, eisiamh scoile). Níor 
sainaithníodh tomhais a bhaineann le neamhspleáchas ná sonas maidir le cuir chuige 
bailithe sonraí chórasbhunaithe, agus dealraíonn sé gur léire an tomhas a dhéantar i stai‑
déir fadama.

Maidir le conas ba chóir torthaí a thomhas, sainaithníodh sa staidéar cuir chuige 
éagsúla i leith daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a chuimsiú i bpróisis 
mheasúnaithe mar seo a leanas:

• Tugann socruithe réasúnacha rochtain ar an bpróiseas agus coinníonn siad na critéir 
chéanna fós, e.g. socruithe ar nós am breise, scríobhaithe, úsáid ríomhaire glúine 
agus mar sin de, a thugtar do dhaltaí a dhéanann scrúduithe an Teastais Shóisearaigh 
agus na hArdteistiméireachta.

• Áirithíonn measúnú malartach gur féidir measúnú a dhéanamh ar gach duine, beag 
beann ar a gcumas, e.g. scóir P sa Ríocht Aontaithe chun dul chun cinn a thomhas ag 
bunleibhéal an Churaclaim Náisiúnta do dhaltaí a bhfuil deacrachtaí foghlama acu.

• Áirítear le measúnú breise réimsí a bhfuil ábharthacht ar leith ag baint leo do dhao‑
ine a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, e.g. measúnú gluaiseachta, Braille, 
teanga chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ) agus mar sin de.

Maidir le cé ar chóir measúnú a dhéanamh orthu, áitíonn na húdair gur chóir go n‑áireo‑
faí gach dalta in aon chur chuige, ó tharla gur cuid lárnach d’oideachas scoile measúnú. 
Ba chóir go n‑áireofaí daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i measúnuithe 
náisiúnta ábhartha agus go mbeadh nósanna imeachta cuí ar fáil ionas gur féidir é seo a 
dhéanamh. Maidir le córas cuimsitheach measúnaithe:
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• Déantar measúnú agus scagadh ar ghníomhaíocht oideachais, dul chun cinn agus 
torthaí. Ba chóir imdhealú cuí a dhéanamh ar na sonraí a fhaightear do dhaltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

• Ba chóir go dtabharfaí rochtain do na daltaí seo ar mheasúnuithe trí shocruithe cuí a 
sholáthar.

• Ba chóir go ndéanfaí measúnú ‘breise’ a cheadaíonn do réimsí a áireamh, ar réimsí 
iad a bhfuil ábharthacht ar leith ag baint leo do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, mar shampla, soghluaisteacht nó úsáid sainteicneolaíochta do dhal‑
taí atá faoi mhíchumas coirp nó céadfach.

 (Douglas et al, 2012).

De réir an phrionsabail gur chóir go n‑áireofaí gach dalta in aon chur chuige i leith 
measúnaithe, moltar sa staidéar seo gur chóir go mbeadh réimse measúnuithe a ngab‑
hann dámhachtainí leo ar fáil chun aitheantas a thabhairt do leibhéil gnóthachtála gach 
foghlaimeora ar aon dul leis an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Deir siad go sonrach gur chóir 
measúnú Leibhéal 1 a fhorbairt laistigh de shocruithe an Teastais Shóisearaigh nua atá á 
fhorbairt faoi láthair.

Dá shamhail sin, moltar sa staidéar gur chóir an straitéis náisiúnta litearthachta agus 
an straitéis náisiúnta uimhearthachta a fhorbairt ionas go n‑áireofaí tiomantas do chur 
chuige socruithe agus cur chuige malartach i leith measúnaithe a fhorbairt do dhaltaí a 
eisiatar ó na tástálacha normthagartha.

Tá tátail an staidéir seo ar aon dul le moltaí comhdháil EADSNE, Assessment in Inclusive 
Settings, a tionóladh sa Chipir in 2008, a bhí ina buaicphointe d’obair trí bliana ar an tion‑
scadal seo. Mhol os cionn 150 rannpháirtí comhdhála go nglacfaí le prionsabail a bhaine‑
ann le measúnú cuimsitheach. Mar cheann de na prionsabail seo moladh gur chóir go 
mbeadh gach dalta i dteideal bheith páirteach i nósanna imeachta iontaofa, bailí lena 
ndéantar socruithe chun freastal ar riachtanais ar leith dalta.6

Príomhthoradh 6

Ba chóir go n‑áireofaí le torthaí do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oidea‑
chais acu tomhais gníomhaíochta, gnóthachtála, tinrimh, forbartha sóisialta, 
sonais, neamhspleáchais agus dula chun cinn an dalta, de réir mar is cuí. Ba chóir 
gach dalta a áireamh i nósanna imeachta iontaofa, bailí lena ndéantar socruithe 
chun freastal ar a gcuid riachtanas aonair.

2.5.2 Pleananna Oideachais Aonair (POAnna)

Le blianta fada anuas, tá pleanáil oideachais aonair á dhéanamh go hidirnáisiúnta, e.g. 
sa Ríocht Aontaithe, sna Stáit Aontaithe, i gCeanada, san Astráil agus sa Nua‑Shéalainn. 

6 Tá ábhair ón tionscadal seo ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Gníomhaireachta Eorpaí d’Fhorbairt Oideachas 
Riachtanas Speisialta ag:  
http://www.european-agency.org/agency-projects/assessment-in-inclusive-settings/phase-2

http://www.european-agency.org/agency-projects/assessment-in-inclusive-settings/phase-2
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Tá leibhéal ard comhaontaithe sa litríocht go bhfuil soláthar POA ríthábhachtach do 
phleanáil chúramach agus chuntasach oideachais do dhaltaí a bhfuil riachtanais spei‑
sialta oideachais acu (NCSE, 2006; Tennant, 2007; McCausland, 2005; Winters & O’Raw, 
2010).

Cuireann Acht EPSEN, 2004 béim mhór ar fhorbairt pleananna oideachais do dhaltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Tugann sé mionchur síos ar conas is fearr do 
scoil (Alt 3) nó do NCSE (Alt 8) plean oideachais a réiteach do dhaltaí a ndéantar measúnú 
orthu mar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Ordaíonn Acht EPSEN, 2004 creat dian ama a gcaithfidh measúnú a thosú agus a chur i 
gcrích laistigh de. Ón uair a fhaightear amach go bhfuil riachtanas speisialta oideachais ag 
dalta, caithfear aon phlean oideachais a réiteach taobh istigh de mhí amháin ó fhaight‑
ear torthaí an mheasúnaithe. Tugann an tAcht tuilleadh treoracha maidir le hábhar an 
phlean, nósanna imeachta dá athbhreithniú agus an chaoi ar féidir é a achomharc.

De réir thuarascáil NCSE ar Chur i bhFeidhm Acht EPSEN (2006a), tá tábhacht ar leith ag 
baint le soláthar POAnna do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu; maítear 
inti gurb é an plean ‘a stiúrann na seirbhísí agus na forálacha is gá ionas gur féidir leis an 
leanbh leas a bhaint as an oideachas’ (NCSE, 2006:116). Aithnítear sa tuarascáil gur féidir 
go leor cineálacha éagsúla POA a bheith ann, ó oiriúnuithe ar an ngnáthchuraclam atá 
cuibheasach mion go cláir indibhidiúlaithe atá an‑chasta.

Tarraingíonn treoirlínte ina dhiaidh sin maidir leis an bpróiseas POA (NCSE, 2006b) ar 
thaithí idirnáisiúnta ar dhea‑chleachtas a bhunú, agus molann siad gur chóir gur plean‑
anna indibhidiúlaithe, leanbhlárnacha, cuimsitheacha, iomlánaíocha, comhoibrío‑
cha agus inrochtana pleananna éifeachtacha oideachais aonair (lch. 5). Maidir le daltaí 
áirithe a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, maítear sna treoirlínte go bhféadadh 
gurbh iad pleananna oideachais grúpa an modh idirghabhála is cuí is gá le roinnt indib‑
hidiúlaithe. D’fhéadfadh go mbeadh i bpleananna grúpa spriocanna do dhaltaí éagsúla 
laistigh de rang a bhfuil deacrachtaí comhchosúla acu, agus measúnú aonair á dhéanamh 
ar cé acu ar baineadh nó nár baineadh amach na spriocanna (NCSE, 2006b).

Leis na Treoirlínte le hAghaidh Tacaíochta Foghlama (ROS, 2000), tionscnaíodh coin‑
cheap na próifíle aonair agus an chláir foghlama, ar taifead múinteora é ar thorthaí an 
mheasúnaithe fhormheasaigh agus a bhfuil ann spriocanna foghlama meántéarmacha 
agus gníomhaíochtaí teagascacha gaolmhara a shocraítear do dhaltaí a dteastaíonn 
tacaíocht bhreise foghlama uathu i mbunscoileanna.

Aithníonn Douglas agus Travers (2012) gur féidir le POAnna cabhrú le daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu rochtain a fháil ar oideachas cuí. Ina theannta sin, 
measann siad gur slí úsáideach POAnna chun ‘rochtain ar thorthaí i réimsí éagsúla is 
iomchuí maidir le riachtanais gach linbh (Douglas et al, 2012:121). Dar leo, is féidir gníom‑
haíocht agus dul chun cinn an dalta i scoileanna a thomhas ar an tslí is fearr mar chuid 
de mheasúnú seomra ranga, ar féidir rochtain air, is cuí agus is iomchuí maidir le gach 
dalta sa seomra ranga, iad siúd a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu san áireamh. 
Tarraingíonn na húdair ceisteanna anuas faoi chur i bhfeidhm an phróisis POA: cé na 
daltaí ar chóir POAnna a bheith acu? Conas a chinnfear baint amach spriocanna agus cé 
a chinnfidh í? Cé na nósanna imeachta coimeádta taifead ba chóir a bheith i bhfeidhm?
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Cé nach bhfuil POAnna éigeantach in Éirinn go fóill, tá fianaise ann go bhfuil a lán 
scoileanna ag baint úsáid as próisis indibhidiúlaithe phleanála mar aithníonn siad gur 
dea‑chleachtas é seo do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu (Winters & 
O’Raw, 2010; Douglas et al, 2012).
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Sásra úsáideach is ea pleanáil indibhidiúlaithe oideachais chun torthaí a fhoirm‑
liú, a thaifeadadh agus faireachán a dhéanamh orthu do dhaltaí a bhfuil riachtan‑
ais speisialta oideachais acu i réimsí éagsúla. Is féidir cineálacha éagsúla pleanála 
indibhidiúlaithe a bheith ann le hoiriúint do na riachtanais ar leith foghlama atá 
ag daltaí aonair nó grúpaí daltaí.

2.5.3 Torthaí faireacháin

In Éirinn, agus ina lán tíortha eile, is féidir le measúnú díriú den chuid is mó ar riachtanais 
an dalta aonair a shainaithint ionas go mbeidh bun ann d’idirghabháil, agus tugtar níos 
lú airde ar mheasúnú a dhéanamh ar thorthaí na hidirghabhála nó ar inniúlacht na scoile 
iad a sholáthar (NCSE, 2006; Rix et al, 2013). De thoradh air seo dírítear ar easnaimh sa 
leanbh féin in áit scrúdú a dhéanamh ar thimpeallacht foghlama an linbh. Baineadh de 
thátal as tuarascáil NCSE ar chur i bhfeidhm Acht EPSEN nár cuireadh ‘béim struchtúrtha 
ar bith ar thorthaí, agus mórspéis nach mór eindéimeach in ionchuir’ (NCSE, 2006:17). 
Agus an measúnú ag athrú chun díriú ar thorthaí, cuirtear dúshlán faoin gcóras féachaint 
do riachtanais shainaitheanta an linbh agus inniúlacht na timpeallachta foghlama cabhrú 
leis an leanbh foghlaim agus forbairt de réir a acmhainneachta aonair/a hacmhain‑
neachta aonair. Is gá dá chionn sin cur chuige is idirghníomhaí lena n‑athraíonn cláir scoile 
agus lena gcuirtear in oiriúint iad dá bhfeidhmíonn go maith don leanbh agus lena ndéan‑
tar faireachán ar thorthaí ar bhonn leanúnach maidir leis an dalta, an tasc foghlama agus 
an toradh foghlama (NCSE, 2006).

I bhfianaise na smaointe thuas, is suimiúil tabhairt do d’aire gur beag fianaise ar thaifea‑
dadh córasach dhul chun cinn na ndaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
sna scoileanna cás‑staidéir a thuairisceofar san athbhreithniú ar phróiseas leithdháilte 
acmhainní NCSE (Kinsella et al, le foilsiú). Thuairiscigh scoileanna go raibh easpa nósanna 
imeachta athbhreithnithe le cinneadh cé acu an bhfuil nó nach bhfuil tacaíocht bhreise 
éifeachtach agus/nó le fáil amach an gá leanúint de thacaíocht den sórt sin. Mhaígh príom‑
hoidí go láidir go raibh gá le cuir chuige is foirmiúla i leith faireachán a dhéanamh ar dhul 
chun cinn na ndaltaí a leithdháiltear tacaíocht bhreise acmhainne orthu. Moltar sa tuar‑
ascáil cuir chuige is comhsheasmhaí agus is córasaí i leith dul chun cinn na ndaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu a thaifeadadh le háirithiú gur imleor a ndul chun cinn.
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Is gá athrú ó dhíriú ar ionchuir a thomhas go díriú ar fhaireachán a dhéanamh 
go córasach agus go comhsheasmhach ar thorthaí do dhaltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu. Ní mór freisin nósanna imeachta a bheith i bhfeidhm 
chun athbhreithniú a dhéanamh ar úsáid agus imlonnú acmhainní breise teagaisc 
agus cúraim i scoileanna.

2.5.4 Bunachar sonraí náisiúnta

Thug Douglas agus Travers (2012) dá n‑aire go gcumasaíonn úsáid bunachair shonraí 
náisiúnta daltaí (e.g. in Albain agus i Sasana) crostagairt a dhéanamh do shonraí arna 
mbailiú ó réimse leathan foinsí. Fágann sé sin nach gá na sonraí céanna (e.g. stádas míchu‑
mais, inscne agus eitneacht) a bhailiú ach uair amháin, agus gur féidir roinnt tomhas 
toraidh a áireamh sa bhunachar sonraí, mar aon le torthaí a bhaineann le gnóthachtáil. 
Baineann na húdair de thátal as go mbeadh féidearthacht mhór ann tacú le measúnú a 
dhéanamh ar ghníomhaíocht, ar dhul chun cinn agus ar thorthaí daltaí a bhfuil riachtan‑
ais speisialta oideachais acu dá bhforbrófaí cur chuige den sórt sin in Éirinn.

Molann na húdair gur chóir go bhforbrófaí bunachar sonraí náisiúnta daltaí in Éirinn, a 
mbeadh ann cód le haghaidh riachtanais speisialta oideachais, de réir catagóirí sainm‑
hínithe, sa chaoi go bhféadfaí sonraí toraidh do gach dalta a imdhealú.
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Ba chóir bunachar sonraí náisiúnta daltaí a fhorbairt ionas go mbeadh sé mar 
bhun le pleanáil agus ceapadh beartais.

2.6 Oideachas múinteoirí

Tá fianaise sa litríocht taighde comhsheasmhach agus suntasach (Ware et al, 2009; Ofsted, 
2006) mar thacú leis an toradh gurb í is eochairthoisc le dul chun cinn daltaí, agus na daltaí 
a bhfuil riachtanais chasta acu san áireamh, rochtain ar mhúinteoirí atá cáilithe agus a 
bhfuil taithí acu. Tá sé ráite ag OECD gurb é caighdeán na múinteoirí agus a gcuid teagaisc 
an toisc is tábhachtaí maidir le torthaí daltaí (OECD, 2005:12). San athbhreithniú a rinne sí 
ar theagasc agus ar oideachas múinteoirí i 25 thír, thug OECD le tuiscint gurbh fhéidir gurbh 
é an treoir beartais ba dhóchúla a thabharfadh neartuithe suntasacha i bhfeidhmíocht 
scoile cáilíocht agus caighdeáin múinteoirí a ardú (OECD, 2005:23). Maítear sa chéad 
Tuarascáil Dhomhanda ar Mhíchumas, a foilsíodh le déanaí, gur ‘ríthábhachtach oiliúint 
chuí múinteoirí príomhshrutha ionas go mbeidh an mhuinín agus an inniúlacht acu múine‑
adh do dhaltaí a bhfuil riachtanais ilghnéitheacha oideachais acu’. Ba chóir prionsabail an 
chuimsithe a bheith mar chuid de chláir oiliúna múinteoirí, ba chóir díriú ar mheonta agus 
luachanna seachas ar eolas agus scileanna amháin (WHO, 2011).
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Tá athruithe móra tagtha ar chórais idirnáisiúnta oideachais le teacht chun cinn oidea‑
chais uileghabhálaigh. Tá impleachtaí ag na hathruithe seo do mhúinteoirí i dtéarmaí 
eolais agus scileanna nua a bheidh le forbairt trí oideachas múinteoirí (Mittler, 2000; 
Vayrynen, 2000; Winter & O’Raw, 2010). Is as seo a tháinig athbhreithniú agus forbairt ar 
chláir oideachas múinteoirí ar fud na hEorpa.

D’fhoilsigh an Ghníomhaireacht Eorpach d’Fhorbairt Oideachas Riachtanas Speisialta 
tuarascáil ar thionscadal le déanaí, Teacher Education for Inclusion across Europe – 
Challenges and Opportunities, (EADSNE, 2011). Sa tuarascáil sin tarraingítear le chéile 
eolas ar bheartas agus ar chleachtas ó 25 bhallstát, agus fiosraítear an chaoi a réitítear 
gach múinteoir sna tíortha rannpháirteacha seo trína n‑oiliúint tosaigh chun freastal ar 
riachtanais foghlaimeoirí is ilghnéithí sa seomra ranga. Baintear de thátal as an tuarascáil 
gur gá tuilleadh forbartha a dhéanamh ar oideachas múinteoirí ina lán institiúidí ar fud na 
hEorpa chun múinteoirí a réiteach go héifeachtach le haghaidh ilghnéitheachta i seomraí 
ranga cuimsitheacha. Cuirtear moltaí ar fáil sa tuarascáil maidir le hoideachas múinteoirí 
do lucht déanta beartas san oideachas speisialta. Aithnítear inti nach féidir le hoideachas 
múinteoirí oibriú as féin, agus go dteastóidh athchóiriú uilechórais agus ceannaireacht 
láidir ó lucht déanta beartas i ngach earnáil agus ó gheallsealbhóirí san oideachas leis na 
hathruithe seo a dhéanamh.

Aschur tábhachtach amháin ó thionscadal Teacher Education for Inclusion ba ea forbairt 
Profile of Inclusive Teachers (EADSNE, 2012). Sainaithníodh sa phróifíl sin na bunlu‑
achanna seo a leanas mar ghnéithe bunúsacha in obair gach múinteora san oideachas 
cuimsitheach:

• luach a chur ar ilghnéitheacht an foghlaimeora

• tacú le gach foghlaimeoir – tá ionchais arda ag múinteoirí do ghnóthachtálacha gach 
foghlaimeora

• oibriú le daoine eile

• forbairt ghairmiúil leanúnach.

I dteannta na mbunluachanna seo, ba chóir go mbeadh inniúlacht ag an múinteoir, rud 
a bhfuil trí eilimint ann, de réir na tuarascála: meonta, eolas agus scileanna. Léirítear sa 
tuarascáil sin na bunmheonta, an buneolas agus na bunscileanna a thugann buntacú do 
gach réimse inniúlachta.

I roinnt mhaith léirbhreithnithe litríochta idirnáisiúnta ar fhianaise ar shamhlacha 
dea‑chleachtais agus torthaí in oideachas daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu, a choimisiúnaigh NCSE, tacaítear le tábhacht lárnach oideachas múinteoirí. Cuirtear 
béim ar an ngá le múinteoirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu agus a bhfuil saineolas agus 
scileanna acu chun tacú leo siúd a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a eascraíonn 
as lagamharc, uathachas, neamhoird mhothúchánacha agus iompraíochta agus daltaí 
bodhra/lagéisteachta (Rix et al, 2013; Douglas et al, 2009; Parsons et al, 2009; Cooper 
& Jacobs, 2011; Marschark & Spencer, 2009). I ngach tuarascáil maítear agus/nó moltar 
forbairt inniúlachtaí nó caighdeán a shainmhíníonn na scileanna, an t‑eolas agus an tuis‑
cint shainiúil is gá do mhúinteoirí a oibríonn le daltaí ó na grúpaí seo. Ina theannta sin, 
ba chóir go dtabharfadh na hinniúlachtaí agus na caighdeáin seo buntacú d’fhorbairt 
ghairmiúil tosaigh agus leanúnach (lena n‑áirítear sainfhorbairt) do mhúinteoirí.
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Is í rochtain ar mhúinteoirí cáilithe an eochairthoisc a chuireann le dul chun cinn 
daltaí, na daltaí a bhfuil riachtanais chasta acu san áireamh. Ba chóir go bhfor‑
brófaí inniúlachtaí a shainmhíníonn na meonta, na scileanna, an t‑eolas agus 
an tuiscint shainiúil is gá chun oibriú leis na grúpaí seo agus a thugann buntacú 
d’fhorbairt ghairmiúil tosaigh agus leanúnach do mhúinteoirí.

2.6.1 Forbairtí in oideachas múinteoirí in Éirinn

Chuir an tiomantas d’oideachas cuimsitheach a chumhdaítear in Acht EPSEN, 2004, dúsh‑
láin chomhchosúla faoi oideachas múinteoirí in Éirinn. Tá aitheantas tugtha dó sin i dTuar‑
ascáil Feidhmithe NCSE (NCSE, 2006) agus sainaithníodh é i dtaighde Éireannach (Kearns 
& Shevlin, 2006). Foilsíodh roinnt tuarascálacha tábhachtacha ar oideachas bunmhúin‑
teoirí agus meánmhúinteoirí in Éirinn ina bpléitear an gá leis an gcumas freagairt do 
bhreis ilghnéitheachta agus le cuimsitheacht i scoileanna. Áirítear leis na tuarascálacha 
sin:

• An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (2002b) Ag Ullmhú Múinteoirí don 21ú hAois: 
Tuarascáil an Ghrúpa Oibre ar Oideachas Réamhsheirbhíse do Bhunmhúinteoirí.

• An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (2002c) Report of the Advisory Group on Post-
Primary Teacher Education.

• An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (2003) Ag Mealladh, ag Forbairt agus ag 
Coimeád Múinteoirí Éifeachtacha: Tuarascáil Tíre OECD d’Éirinn.

• Tuarascáil ar an gComhdháil Sheasta ar Oideachas Múinteoirí, Thuaidh agus Theas 
(SCoTENS), 2004.

In Oideachas Tosaigh Múinteoirí: Critéir agus Treoirlínte do. Sholáthraithe Cláir a d’fhoilsigh 
an Chomhairle Mhúinteoireachta le déanaí, leagtar amach na torthaí foghlama a ‘chuim‑
síonn caighdeáin múinteoireachta, eolais, scileanna agus inniúlachta ... atá i gcroílár 
chleachtas an mhúinteoireachta’ (An Chomhairle Mhúinteoireachta, 2011:22). Tugann na 
treoirlínte sin mandáid, den chéad uair, nach mór do gach clár oideachas tosaigh múinte‑
oirí (OTM) oideachas cuimsitheach a áireamh mar shainchuid laistigh den chlár.

Tá sé leagtha amach ag an gComhairle Mhúinteoireachta gur chóir go mbeadh ‘eolas ar 
an ábhar agus oideolaíocht an ábhair san áireamh’ i gcláir OTM amach anseo (ibid:8). I 
dtéarmaí sonracha, ‘ba chóir go bhforbródh bonnstaidéar tuiscint daltaí ar, agus an cumas 
atá acu díriú go grinn ar, aidhmeanna, dearadh, beartas agus oideolaíocht an churaclaim 
agus athchóiriú agus measúnú air, agus ba chóir go n‑áireofar le staidéar gairmiúil oideo‑
laíochtaí (modheolaíochtaí) ábhair agus staidéar curaclaim agus go bhforbródh sé eolas 
oideolaíoch ar an ábhar’ (ibid:11‑12). Tá coincheap na hoideolaíochta cuimsithí oiriúnach 
do na cláir OTM seo a bheidh ann amach anseo.
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Foilsíodh roinnt tuarascálacha tábhachtacha ar oideachas bunmhúinteoirí agus 
meánmhúinteoirí in Éirinn ina bpléitear an gá leis an gcumas freagairt do bhreis 
ilghnéitheachta agus le cuimsitheacht i scoileanna.

2.6.2 Breisfhorbairt ghairmiúil ar sainaithníodh go raibh gá léi do 
mhúinteoirí in Éirinn

In athbhreithniú a rinneadh le déanaí ar bheartais agus cleachtais idirnáisiúnta maidir leis 
an gcontanam soláthair do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, chuir Rix 
béim ar an ngá leanúnach le sainoiliúint do gach ball foirne múinteoireachta ag leibhéil 
réamhsheirbhíse agus inseirbhíse in Éirinn maidir le hoideachas a chur ar dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. Ba chóir go mbeadh díriú ar leith ag an oiliúint seo 
ar scileanna oideolaíochta cuimsithí a fhorbairt (Rix et al, 2013).

Leagtar amach sna hailt seo a leanas tuilleadh gnéithe d’fhorbairt ghairmiúil ar sainaith‑
níodh go raibh gá léi do mhúinteoirí in Éirinn.

2.6.2.1 Difreáil agus eolas faoi chineálacha ar leith riachtanas speisialta oideachais

I staidéar cáilíochtúil mionscála ina ndearnadh athbhreithniú ar rochtain ar an gcuraclam 
do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i ranganna príomhshrutha bunscoile, 
nochtadh go bhfuiltear ag brath go mór ar thacaíocht CRS in áit úsáid a bhaint as réimse is 
leithne straitéisí difreála chun tacú le rochtain den sórt sin (Ware et al, 2011).7 Diomaite de 
thacaíocht ó dhuine fásta (CRSnna de ghnáth), níor úsáideadh straitéisí difreála ach in 11 
faoin gcéad de na 187 dtasc a socraíodh do dhaltaí a bhreathnaigh na taighdeoirí. Luann na 
húdair roinnt tagairtí agus doiciméid treorach a léiríonn an tábhacht a bhaineann le difreáil 
chun rochtain ar an gcuraclam a éascú do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
(NCCA, 1999; NCCA, 2007; An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 2007; Dockerell & Lindsay, 
2007).

Tugann na húdair le tuiscint gurbh é ba chúis leis an easpa straitéisí difreála gur thuairiscigh 
múinteoirí go raibh easpa ama agus easpa mheabhairbhraite saineolais agus rochtana ar 
fhorbairt ghairmiúil ann. Sna torthaí dúirt 22 dhuine as 33 mhúinteoir rannpháirteacha 
gur bheag oiliúint a fuair siad i riachtanais speisialta le linn OTM nó nach bhfuair siad 
oiliúint ar bith iontu. Níor bhraith ach mionlach go raibh siad ullmhaithe oibriú leis an 
ngrúpa seo daltaí i seomra ranga príomhshrutha de thoradh a gcuid OTM. Toisc choiteann 
chabhrach amháin a thug siad dá n‑aire ba ea socrúchán i suíomh oideachais speisialta. 
Ba dhóchúla go mbraithfeadh na múinteoirí is déanaí ar cuireadh oiliúint orthu gur ullm‑
haigh an t‑ábhar oideachais speisialta in OTM iad go himleor.

Ba theoranta leibhéal na forbartha gairmiúla leanúnaí ar baineadh leas aisti ó am an OTM 
agus bhí éagsúlachtaí móra ann. Bhí a lán múinteoirí ag iarraidh rochtain ar oiliúint agus 

7 Ba chóir tabhairt do d’aire gur staidéar turgnamhach mionscála é seo; ba chóir déileáil go cúramach leis na 
torthaí, mar sin.
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eolas ar leanaí a raibh cineálacha ar leith riachtanas speisialta oideachais acu ina rang, 
agus rinne siad trácht ar na deacrachtaí a ghabhann le rochtain ar eolas den sórt sin.

Moladh sa tuarascáil seo gur chóir go mbeadh idir ionchur teoiriciúil maidir le daltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a mhúineadh i seomraí ranga príomhshrutha 
agus thaithí phraiticiúil seomra ranga ar oibriú le dalta amháin a bhfuil riachtanais spei‑
sialta oideachais aige/aici nó níos mó ná sin. Chuige seo, ba chóir tabhairt do d’aire go 
bhfuil an Chomhairle Mhúinteoireachta i mbun dréacht‑threoirlínte a ullmhú faoi láthair 
maidir le socrúchán scoile d’oideachas tosaigh múinteoirí. Ina theannta sin, moladh 
sa tuarascáil gur chóir go mbeadh rochtain ag gach múinteoir, lena n‑áirítear múinte‑
oirí ranga i scoileanna príomhshrutha, ar FGL ar riachtanais speisialta oideachais, lena 
n‑áirítear rochtain réidh ar eolas faoin bhfáil atá uirthi.

2.6.2.2 Bearnaí i gcáilíochtaí speisialtóra do mhúinteoirí i scoileanna speisialta

I dtuarascáil taighde ar ról scoileanna agus ranganna speisialta in Éirinn (Ware et al, 2009), 
sainaithníodh bearnaí i gcáilíochtaí speisialtóra do mhúinteoirí i scoileanna speisialta. 
Ní dhearna ach idir an tríú cuid agus an ceathrú cuid de mhúinteoirí oiliúint speisialtóra 
ag leibhéal an dioplóma nó níos airde. Moladh sa tuarascáil gur chóir go mbeadh roch‑
tain thráthúil ag múinteoirí i scoileanna agus ranganna speisialta ar fhorbairt ghairmiúil 
leanúnach, lena n‑áirítear deiseanna scileanna speisialtóra is iomchuí le grúpaí áirithe 
daltaí a fhorbairt agus scileanna comhoibrithe a fhorbairt.

2.6.2.3 Riachtanais forbartha gairmiúla múinteoirí atá ag obair san oideachas 
speisialta i scoileanna príomhshrutha

Bhronn NCSE deontas taighde ar ollscoil in 2006 chun tacú le tionscadal taighde ina 
ndearnadh athbhreithniú ar riachtanais forbartha gairmiúla múinteoirí a bhí ag obair 
san oideachas speisialta i scoileanna príomhshrutha (O’Gorman & Drudy, 2011). Ba é 
taighde cainníochtúil an príomh‑mhodh taighde agus ba é a bhí i gceist leis ceistneoirí a 
sheachadadh ar phríomhoidí agus ar mhúinteoirí tacaíochta foghlama/acmhainne (TF/A) 
i mbunscoileanna agus i meánscoileanna. Bhí an sampla de fhreagróirí ionadaíoch don tír 
iomlán, agus rinneadh an obair allamuigh in 2007 agus in 2008.

Léiríodh i dtorthaí an tsuirbhé gurbh é pleananna oideachais aonair (POAnna) an réimse 
ina raibh an gá ba shuntasaí le forbairt múinteoirí.8 Ar na réimsí eile a luadh, bhí: eolas 
ar mhíchumais shainiúla, scileanna riaracháin, tástáil, fáthmheas agus measúnú agus 
modheolaíochtaí teagaisc is ábhartha do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu. Bhí leibhéal ard iarrataí le haghaidh cúrsaí ginearálta, neamhshonraithe agus cúrsaí 
breisoiliúna. Bunmhúinteoirí amháin a d’iarr forbairt ghairmiúil in urlabhra agus teanga, 
matamaitic agus litearthacht.

Áirítear oideachas cuimsitheach leis na gnéithe éigeantacha de chláir OTM don todhchaí 
atá leagtha amach ag an gComhairle Mhúinteoireachta ina critéir agus ina treoirlínte do 
sholáthróirí cláir den sórt sin (An Chomhairle Mhúinteoireachta, 2011). Is ábhar spéise 
gur sainaithníodh gnéithe éigeantacha eile cheana féin sa doiciméad seo, ar nós difreála, 

8 Ba chóir tabhairt do d’aire gur bailíodh na sonraí seo sular thairg SESS oiliúint maidir le POAnna do gach scoil.
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teagaisc, foghlama agus measúnaithe, lena n‑áirítear pleanáil scoile agus seomra ranga, 
bainistiú iompraíochta, agus litearthacht agus uimhearthacht.

Cé nach ndearnadh mórán iarrataí le haghaidh forbairt ghairmiúil i dteagasc litearthachta 
agus uimhearthachta de réir an taighde a luadh roimhe seo, tacaíonn An Straitéis Náisiúnta 
chun an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú i measc Leanaí agus Daoine Óga 
(ROS, 2011) lena gcuimsiú mar ghnéithe éigeantacha de chláir OTM. Aithnítear sa straitéis 
go dteastaíonn cabhair bhreise ó leanaí áirithe, lena n‑áirítear iad siúd a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu, chun scileanna litearthachta agus uimhearthachta a fhoghlaim. 
Cuirtear gníomhartha sonraithe ar fáil sa straitéis chun tacú le soláthar litearthachta agus 
uimhearthachta feabhsaithe do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Príomhthoradh 12

Leis an mbreisfhorbairt ghairmiúil ar sainaithníodh go raibh gá léi do mhúinteoirí 
in Éirinn, áirítear forbairt eolais, scileanna agus inniúlachta maidir le:

• Difreáil agus eolas faoi chineálacha ar leith riachtanas speisialta oideachais.

• Oiliúint do mhúinteoirí i suíomhanna speisialta, lena n‑áirítear scoile‑
anna speisialta agus ranganna speisialta atá ceangailte le scoileanna 
príomhshrutha.

• Pleanáil chun freastal ar riachtanais aonair.

2.7 Foireann tacaíochta i seomraí ranga

Soláthraítear tacaíocht chúraim bhreise do dhaltaí a bhfuil riachtanais shuntasacha 
chúraim acu a eascraíonn as míchumais tríd an scéim CRS. Leithdháiltear CRSnna chun 
cabhrú le scoileanna riachtanais chúraim bhreise chun éascú do chuimsiú daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. Maítear i gciorcláin ROS go mbaineann dualgais 
CRSnna le riachtanais chúraim agus leo sin amháin, agus gur de chineál neamhtheagaisc 
iad (ROS, 2002).

Agus scrúdú á dhéanamh ar ról foireann tacaíochta i seomraí ranga, is tábhachtach 
tabhairt do d’aire go mbaineann an chuid is mó de thorthaí taighde le róil cúntóir múin‑
teora i seomraí ranga sna Stáit Aontaithe nó sa Ríocht Aontaithe. Tá bundifríochtaí idir ról 
an CRS in Éirinn, mar a shonraítear i gciorcláin de chuid na Roinne, agus ról cúntóirí múin‑
teora agus paraghairmithe sa Ríocht Aontaithe agus sna Stáit Aontaithe, mar ar féidir leo 
bheith páirteach i dtacú le foghlaim daltaí.

Is iomchuí fós, áfach, scrúdú a dhéanamh ar an litríocht seo mar tarraingíodh ceist anuas 
in Éirinn faoin bhféidearthacht atá ann ról nua cúntóir múinteora a chruthú chun bearna 
mheabhairbhraite i dtacaíocht oideachais do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oidea‑
chais acu a líonadh.

In 2011, d’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus Scileanna Value for Money and Policy Review 
of the Special Needs Assistant Scheme (ROS, 2011a). Cinneadh san athbhreithniú seo gur 
chuir soláthar tacaíochta CRS go mór le feabhsú thaithí na ndaltaí i scoileanna na hÉire‑
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ann agus gur chabhraigh an scéim cur ar chumas an oiread daltaí is féidir a bheith cuim‑
sithe i scoileanna príomhshrutha.

Tacaítear leis an toradh seo in imscrúdú Rose agus O’Neill ar chleachtais oibre múinte‑
oirí cúnta i Sasana agus CRSnna in Éirinn. Tugann siad le tuiscint go nglacann an dá ról 
páirt leithleach agus riachtanach i bhforbairt scolaíochta cuimsithí, cé go bhfuil difríochtaí 
soiléire idir an dá ról (O’Neill & Rose, 2008).

Le blianta beaga anuas, áfach, tá plé agus tráchtaireacht shuntasach in Éirinn, mar atá 
in áiteanna eile, ar fhoireann tacaíochta bhreise a sholáthar i seomraí ranga. In Éirinn, 
eascraíonn cuid mhór de seo as tuairim go mbaineann daltaí a bhfuil riachtanais spei‑
sialta oideachais acu leas as tacaíocht bhreise phara‑oideachasúil agus as fonn iarmhart‑
ach go bhfágfar an CRS sa phost fad is féidir leis an dalta leanúint de leas oideachasúil 
a bhaint as seo. Ach cuireadh i bhfios i dtuarascáil ROS (ROS, 2011a) gur chóir go ndíre‑
odh an tacaíocht CRS go speisialta ar fhorbairt scileanna maireachtála neamhspleáiche 
an dalta a éascú agus, tríd sin, an gá le tacaíocht bhreise sa todhchaí a bhaint. Anuas 
air sin, téann sé in aghaidh ról an CRS, mar a shainmhínítear i gciorcláin oideachais é, 
tacaíocht CRS a choinneáil ar bhonn oideachais. Rud atá gaolmhar leis an bplé seo is ea 
díospóireacht fhorleathan ar conas an ról atá ag an CRS, maidir le tacaíocht chúraim a 
sholáthar sa seomra ranga, a thuiscint, agus ar na difríochtaí idir ‘cúram’ agus tacaíocht 
‘oideachasúil’.

Is ann anois d’fhianaise shoiléir go bhfuil ról an CRS leathnaithe ag scoileanna in Éirinn chun 
sainchúram oideachasúil a áireamh lasmuigh den ról ‘cúraim’ (Lawlor, 2002; Lawlor agus 
Cregan, 2003; Carrig, 2004; Logan, 2006; O’Neill & Rose, 2008, ROS, 2011a). Fuarthas sa 
Value for Money and Policy Review go bhfuil athruithe tagtha ar úsáid CRSnna i scoileanna 
thar na blianta cé nach bhfuil athrú oifigiúil tagtha ar ról an CRS. Chuir sé seo le heaspa soilé‑
ireachta maidir le dualgais CRS, agus, mar thoradh air sin, iarradh san athbhreithniú tuil‑
leadh tuisceana ar an ról mar a shamhlaítear é i gciorcláin na Roinne. Tá iarrataí comhchosúla 
déanta ag taighdeoirí eile (Carrig, 2004; Logan, 2006).
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Chuir soláthar tacaíochta CRS go mór le feabhsú thaithí an dalta ar scoil in Éirinn.

Tá ról an CRS leathnaithe ag scoileanna in Éirinn chun sainchúram oideachasúil a 
áireamh nár samhlaíodh i gciorcláin ROS.

Pléitear an cheist maidir leis an gcaoi a gcuirtear tacaíocht ar fáil i seomraí ranga go forlea‑
than ina lán tíortha, ní amháin in Éirinn. In 2007, thug Michael Giangreco agus Mary Beth 
Doyle dá n‑aire go raibh méadú suntasach ar úsáid cúntóirí múinteora i scoileanna sna 
Stáit Aontaithe chun tacú le daltaí faoi mhíchumas le 20 bliain anuas (Giangreco & Doyle, 
2007). I dtuairim na n‑údar, tharla sé seo gan fianaise láidir go bhfuil sé ‘fónta ó thaobh 
oideachais de an pearsanra is lú cáilíochtaí a imlonnú chun bunteagasc a sholáthar do 
dhaltaí a bhfuil na gnéithe is casta foghlama acu’. Shainaithin na húdair bearnaí sa taighde 
litríochta atá ar fáil chun lucht déanta beartas a chur ar an eolas faoi éifeacht tacaíochtaí 
cúntóir múinteora ar ghnóthachtáil acadúil/fheidhmiúil agus caidreamh sóisialta daltaí 
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atá agus na daltaí nach bhfuil faoi mhíchumas agus ionchur ó dhaoine faoi mhíchumas 
maidir leis an ngá le féindiongbháilteacht agus cleachtais theaghlach‑lárnacha. Thug siad 
rabhadh do thíortha nach raibh tacaíocht cúntóir múinteora curtha i bhfeidhm acu go fóill 
bheith san airdeall ar fhadhbanna a bhí ag tíortha a raibh sí curtha i bhfeidhm acu. Ar 
na fadhbanna a luadh do dhaltaí, bhí cur isteach ar chaidreamh le piaraí, aonrú sóisialta 
agus/nó fadhbanna iompraíochta a bhriogadh (ibid).

In 2009, foilsíodh an tuarascáil ar staidéar mórscála, arna mhaoiniú ag an Roinn Leanaí, 
Scoileanna agus Teaghlach de chuid na Ríochta Aontaithe agus Rialtas Tionóil na Breataine 
Bige maidir le himlonnú agus éifeacht foireann tacaíochta (Blatchford et al, 2009). Chuir 
an staidéar Deployment and Impact of Support Staff roimhe cuid de na ceisteanna seo a 
fhreagairt agus bhí mar aidhm aige sonraí iontaofa a fháil maidir le himlonnú agus gnéithe 
foireann tacaíochta agus éifeacht foireann tacaíochta ar thorthaí daltaí agus ualaí oibre 
múinteoirí thar thréimse cúig bliana (2003‑08). Chuimsigh sé bunscoileanna, meáns‑
coileanna agus scoileanna speisialta i Sasana agus sa Bhreatain Bheag agus ba iad a bhí i 
gceist leis suirbhéanna mórscála (snáithe 1) agus, ina dhiaidh sin, cur chuige il‑mhodh agus 
il‑fhaisnéiseoir (snáithe 2).

Fuarthas sa staidéar go raibh éifeacht dhearfach ag láithreacht foireann tacaíochta 
sa seomra ranga ar ualach oibre agus leibhéil struis na múinteoirí agus ar an sásamh a 
bhaineann siad as a bpost. Ar an iomlán, bhí éifeacht dhearfach aici ar chaighdeán an 
teagaisc agus ar an méid iomlán airde aonair a tugadh do dhaltaí agus ar rialú an tseomra 
ranga. Cé gur mheas na húdair go raibh ‘féidearthacht ollmhór’ ag foireann tacaíochta sa 
seomra ranga ‘cabhrú le múinteoirí agus le daltaí’, agus tarraingíodh ceisteanna anuas sa 
staidéar faoin gcaoi a n‑imlonnaítear tacaíocht den sórt sin i scoileanna.

Cuimsíodh sa staidéar gach dalta a fuair tacaíocht i scoileanna, agus ní raibh sé teoranta 
do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Mar sin féin, fuarthas ann gur 
do chumas íseal/daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a sholáthair múin‑
teoirí cúnta an chuid is mó den tacaíocht sa rang, agus gur mhúinteoirí cúnta, seachas 
múinteoirí, a mhúin do na daltaí seo ar bhonn gnáthaimh cuid mhaith den am in go leor 
cásanna. De réir anailíse ar bhreathnóireacht chórasach, dá mhéad an teagmháil a bhí ag 
daltaí le foireann tacaíochta ba ea ba lú airde aonair a thug múinteoirí dóibh, maidir leis 
an dara leibhéal.

Bhí ról oideolaíoch ag foireann tacaíochta sa seomra ranga, ag tacú le agus ag idirgh‑
níomhú le daltaí, agus ba mhó an t‑am seo ná an t‑am a caitheadh ag tabhairt cúnamh 
do mhúinteoir an ranga. B’fhéidir lena gcuid idirghníomhaithe le daltaí, i gcomparáid le 
hidirghníomhú na múinteoirí, bheith dírithe ní ba mhó ar chur i gcrích tascanna, seachas 
ar fhoghlaim agus ar thuiscint, agus b’fhéidir leo bheith frithghníomhach seachas 
réamhghníomhach.

Ba ann do ghaol comhsheasmhach diúltach idir leibhéal na tacaíochta a fuair dalta ó 
fhoireann tacaíochta agus an dul chun cinn a rinne siad sa Bhéarla agus sa mhatamaitic 
agus san eolaíocht, fiú tar éis rialú le haghaidh gnéithe daltaí ar nós gnóthachtála roimhe 
sin agus stádas riachtanas speisialta oideachais. Dá mhéad an tacaíocht a fuair daltaí ba 
ea ba lú an dul chun cinn a rinne siad. Cuireann na húdair i bhfios go láidir an tábhacht a 
bhaineann le háirithiú gur cheart tacaíocht bhreise a eagrú agus a struchtúrú go maith, 
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go háirithe ó tharla gur dóchúla go bhfaighidh daltaí a mbíonn gnóthachtáil is ísle acu 
tacaíocht bhreise den saghas sin.

I staidéar is neasa (Making a Statement Project), cuireadh taithí 48 ndalta a raibh 
ráitis riachtanas speisialta oideachais le haghaidh deacrachtaí foghlama meánacha 
nó deacrachtaí iompraíochta, mothúchánacha agus sóisialta i gcomparáid le taithí 151 
dalta rialtáin a raibh gnóthachtáil mheánach acu (Webster & Blatchford, 2013). Léirítear 
sna torthaí gur chaith daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu níos mó ná an 
ceathrú cuid dá gcuid ama ar scoil as láthair ó ranganna príomhshrutha, óna múinte‑
oirí agus óna bpiaraí, agus go raibh cúntóir múinteora beagnach i gcónaí ina dteannta. 
Fuarthas sa staidéar freisin go raibh an chuid is mó den fhreagracht ar chúntóirí múin‑
teora as pleanáil agus teagasc do dhaltaí a bhfuil ráitis riachtanas speisialta oideachais 
acu. Bhain na húdair de thátal as nach raibh an taithí oideachais a fuair na daltaí a raibh 
riachtanais speisialta oideachais acu chomh cuí ná chomh maith ó thaobh chaighdeán an 
oideachais de is a bhí an taithí oideachais a fuair a bpiaraí a raibh gnóthachtáil mheánach 
acu, cé go raibh dea‑rúin acu lena n‑iarrachtaí.

Tacaíonn na torthaí sin le tátal an Value for Money and Policy Review de chuid ROS go 
dtugann tromachar an taighde oideachais le fios gur míchuí teagasc oideachasúil a 
tharmligean chuig foireann tacaíochta, agus go mbeadh i dtarmligean den sórt sin athrú 
do‑ghlactha ó ról an CRS mar a leagtar amach é i gciorcláin ROS.

Contrártha dó sin, foilsíodh plépháipéar in 2010 (Farrell et al, 2010) faoi na príom‑
hthorthaí ó ghné amháin d’athbhreithniú córasach ar an litríocht a rinne an Grúpa um 
Athbhreithniú ar Chuimsiú ag Ollscoil Mhanchain faoi éifeacht múinteoirí cúnta (nó a 
gcoibhéis) ar ghnóthachtáil acadúil daltaí a fheabhsú. Léiríodh sna torthaí seo go dtagann 
feabhas suntasach ar ghnóthachtáil acadúil daltaí in aois na bunscolaíochta má dhírítear 
ar idirghabháil churaclaim ó mhúinteoirí cúnta oilte agus má dhírítear í sin ar dheacrachtaí 
a sainaithníodh san fhoghlaim, sa litearthacht de ghnáth. Is déchiallaí torthaí más gine‑
arálta tacaíocht agus mura ndírítear í ar dhaltaí a bhfuil deacrachtaí sainaitheanta acu.

Príomhthoradh 14

Ar an iomlán, bhí éifeachtaí dearfacha ag láithreacht foireann tacaíochta i seom‑
raí ranga sa Ríocht Aontaithe ar ualach oibre na múinteoirí, caighdeán na múinte‑
oireachta, aird aonair a tugadh do dhaltaí agus rialú seomra ranga. 

Tugtar le tuiscint i staidéir thaighde, áfach, go gcaitheann daltaí a bhfuil riachta‑
nais speisialta oideachais acu méid díréireach ama le cúntóirí múinteora, rud is 
féidir cur isteach ar an gcaidreamh idir an múinteoir agus an dalta, an bonn a 
bhaint de chaidrimh piaraí agus caidrimh shóisialta agus ar féidir eispéireas íocht‑
arach oideachais agus torthaí íochtaracha a bheith de thoradh air do na daltaí seo. 
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3 Sainaithint Riachtanas Speisialta 
Oideachais agus Measúnú orthu
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3 Sainaithint Riachtanas Speisialta Oideachais agus Measúnú 

orthu

3.1 Réamhrá

Iarradh ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta athbhreithniú a dhéanamh 
ar an gcaoi a sainaithnítear agus a ndéantar measúnú ar riachtanais daltaí a bhfuil riachta‑
nais speisialta oideachais acu, d’fhonn na tacaíochtaí oideachasúla is gá a chinneadh.

3.2 An córas reatha sainaitheanta agus measúnaithe

3.2.1 Roimh scoil

Tá roinnt slite ar ar féidir riachtanais speisialta oideachais a shainaithint sula rollaíonn 
leanbh i scoil:

• Fáthmheas míchumais ag breith nó sula bhfágann naíonán an t‑ospidéal.

• Cuairteanna liachleachtóra ginearálta nó seiceálacha forbartha arna ndéanamh ag 
an altra sláinte poiblí.

• Measúnú ar riachtanas faoin Acht um Míchumas, 2005, faoinar féidir le tuismitheoirí/
caomhnóirí leanaí faoi chúig bliana d’aois ar 1 Meitheamh, 2007, iarratas a dhéan‑
amh ar mheasúnú toisc go bhfuil tuairim acu go bhfuil an leanbh faoi mhíchumas.

• Measúnú trí chomhlachtaí deonacha eile de chuid FSS nó gairmithe príobháideacha 
a bhfuil baint ag an leanbh leo.

3.2.2 Ar scoil – contanam tacaíochta9

Tá treoirlínte foilsithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna do scoileanna, ina moltar 
próiseas trí chéim (contanam measúnaithe agus tacaíochta) ar féidir le scoileanna agus 
múinteoirí a úsáid chun riachtanais speisialta oideachais a shainaithint agus measúnú a 
dhéanamh orthu agus chun idirghabhálacha a phleanáil, más gá (ROS, 2007a, 2010a,b). 
Ba chóir tabhairt do d’aire gurb é atá i gceist le gach céim measúnú a dhéanamh ar 
riachtanais daltaí, idirghabhálacha a phleanáil agus a chur i bhfeidhm, agus athbhre‑
ithniú. Beidh difríocht idir an t‑am a thógtar ag gach céim ag brath ar phróifíl foghlama 
gach dalta. Is é/í an múinteoir ranga a chomhordaíonn agus a dhéanann an chéad chéim 
laistigh den ghnáthsheomra ranga. Is gnách gurb é an múinteoir tacaíochta foghlama/
acmhainne, a bhíonn ag obair i dteannta an mhúinteora ranga, a chomhordaíonn an dara 
céim. Is gnách go mbaineann an tríú céim le gairmithe ábhartha seachtracha i measúnú 
is sonraí agus le cláir idirghabhála a fhorbairt. Tá an leibhéal seo ann do dhaltaí a bhfuil 

9 Ba chóir tabhairt do d’aire go dtagraíonn an téarma ‘contanam tacaíochta’, nuair a úsáidtear sa doiciméad 
seo é, do chontanam de mheasúnú agus tacaíocht araon a chuireann an scoil ar fáil. Ag Céim 3 de chon-
tanam NEPS, is féidir meas go bhfuil an téarma ag tagairt do mheasúnú síceolaíochta foirmiúil seachtrach, 
má theastaíonn sé sin ón dalta aonair .



Sainaithint Riachtanas Speisialta Oideachais agus Measúnú orthu

48 Ag Tacú le Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu i Scoileanna

riachtanais chasta agus/nó bhuana a meastar go bhfuil a ndul chun cinn neamhimleor 
d’ainneoin idirghabhálacha a pleanáladh go cúramach.

Teastaíonn measúnú gairmiúil agus fáthmheas foirmiúil ar riachtanais speisialta oidea‑
chais sula gceadaítear leithdháileadh acmhainní breise teagaisc do mhíchumas íosmhin‑
icíochta (uathachas, NMI/NMI géar, míchumas foghlama ginearálta meánach agus géar/
trom, míchumais choirp agus chéadfacha, míchumas sainiúil urlabhra agus teanga, agus 
il‑mhíchumais). Teastaíonn measúnú gairmiúil agus fáthmheas foirmiúil míchumais agus 
riachtanais chúraim sular féidir tacaíochtaí cúraim a cheadú. Tugtar ‘an tsamhail leighis’ 
nó ‘an tsamhail easnaimh’ air seo uaireanta.

3.3 Athbhreithniú ar an gcóras reatha

3.3.1 Achoimre ar na tuairimí a nochtadh le linn an chomhairliúcháin

Leagtar amach sa bhosca seo na tuairimí a chuir rannpháirtithe grúpa in iúl le linn an 
chomhairliúcháin a rinne NCSE mar chuid d’fhorbairt a comhairle beartais. Ní gá gur léiriú 
iad ar dhearcadh NCSE, atá leagtha amach in Alt 3.4 thíos.

3.3.2 Buanna an chórais

Cuireadh i bhfios go láidir sa phróiseas comhairliúcháin na buntáistí suntasacha sa chóras 
reatha a bhaineann le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a shainaithint 
agus measúnú a dhéanamh orthu:

1. Tugann an tsamhail reatha, a dhéanann nasc idir leithdháileadh acmhainní do 
riachtanais speisialta íosmhinicíochta oideachais agus fáthmheas míchumais:

 – Measúnú gairmiúil aonair le haghaidh daltaí a bhfuil riachtanais is casta agus is 
buaine acu ná riachtanais phobal na ndaltaí i gcoitinne.

 – Tuarascálacha gairmiúla atá úsáideach chun cabhrú le tuismitheoirí cineál 
agus méid mhíchumas a linbh a thuiscint, agus ar féidir leo bheith mar bhun le 
pleanáil oideachais.

 – Bonn gairmiúil agus oibiachtúil le leithdháileadh tacaíochtaí suntasacha 
teagaisc agus cúraim (suas le €600 milliún in aghaidh na bliana) ar dhaltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

 – Muinín do thuismitheoirí go bhfuil bonn soiléir, trédhearcach leis na hacmhainní 
seo a leithdháileadh.

 – Cinnteacht do scoileanna go leithdháilfear na hacmhainní cuí ar an scoil chun 
tacú le dalta, má dhéantar fáthmheas.

2. Is bonn measúnuithe gairmiúla le fáthmheas difreálach nuair is féidir deacrachtaí 
a chur i leith tosca éagsúla. Mheas scoileanna agus tuismitheoirí go raibh sé seo 
an‑tábhachtach. Mar shampla, má shainaithnítear iad go luath i saol an linbh, is 
féidir deacrachtaí teanga a chur i leith laige chéadfach nó míchumas intleachta nó 
deacrachtaí urlabhra agus teanga nó uathachais. Is féidir fáthmheas gairmiúil bheith 
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an‑tábhachtach le háirithiú go bhfaigheann an leanbh na hidirghabhálacha cuí a 
luaithe is féidir.

3. Maidir leis an gcur chuige céimnithe i leith measúnaithe agus idirghabhála, mar a 
fheictear i gciorcláin 02/05 agus i gcáipéisí chontanam tacaíochta NEPS (ROS, 2007a, 
2010a,b), meastar go bhfuil freagra soiléir iontu do shainaithint riachtanas speisialta 
oideachais agus soláthar tacaíochtaí (lena n‑áirítear idirghabháil) do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. Tá an córas seo ag feidhmiú go maith i scoile‑
anna a bhfuil treoirlínte NEPS á gcur i bhfeidhm acu, agus tá sé ag tabhairt tuiscint is 
forbartha ar an ngá le leibhéal freagartha scoileanna a ghrádú go dtí leibhéal riachta‑
nais na ndaltaí.

3.3.3 Cé na hathruithe a theastaíonn ón gcóras?

Cuireadh i bhfios go láidir sa chomhairliúchán buarthaí faoin gcóras a bhaineann le daltaí 
a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a shainaithint agus measúnú a dhéanamh 
orthu mar seo a leanas:

1. Ní féidir le gach leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici rochtain ar 
na measúnuithe gairmiúla a bhfuil acmhainní le haghaidh míchumais íosmhinicíochta 
bunaithe orthu. Tuairiscíonn scoileanna/tuismitheoirí gur féidir leis bheith deacair roch‑
tain ar na measúnuithe gairmiúla is gá mar go bhfuil teorainn ar an líon measúnaithe ar 
féidir le scoileanna rochtain orthu i scoilbhliain ar leith, agus is féidir liostaí fada feithimh 
bheith ann le haghaidh measúnuithe sláinte in áiteanna áirithe. Fágann sé sin gur féidir 
tréimhse fhada ama imeacht thart sular féidir le daltaí rochtain ar thacaíochtaí breise 
teagaisc/cúraim.

2. Is cúis bhuartha do ghairmithe sláinte go bhfuil brú á chur orthu dul faoi mheasúnuithe 
le haghaidh leithdháileadh acmhainní oideachais nuair nach léirítear go bhfuil gá le 
measúnuithe den sórt sin ar chúiseanna sláinte nó sóisialta. Ina theannta sin, tuairiscíonn 
siad go gcuirtear brú orthu uaireanta fáthmheas ar leith a dhéanamh, fiú nuair is féidir 
leis an bhfianaise bheith láidir go leor le haghaidh fáthmheas cinntitheach, nó foclaíocht 
ar leith a úsáid díreach ar mhaithe le háirithiú go gceadaítear acmhainní oideachais.

3. Is féidir le measúnuithe arna dtabhairt chun críche le haghaidh leithdháileadh acmhainní 
díriú go cúng ar mheasúnuithe cognaíocha agus scóir sainuimhir intleachta (SI). Tugann 
scór SI eolas tábhachtach áirithe is féidir a úsáid chun próifíl foghlaim dalta a chruthú. Níl 
inti ach gné amháin den phróifíl seo, áfach, agus féadfaidh nach ndíríonn sí ar ghnéithe 
tábhachtacha eile d’fhorbairt daltaí, ar nós feidhmiú oiriúnaitheach, cumarsáid, teanga, 
forbairt shóisialta agus mhothúchánach, forbairt scileanna saoil, forbairt phearsanta 
agus féinmhuinín, gnéithe féidir leo bheith an‑tábhachtach chun idirghabhálacha oidea‑
chais a stiúradh.

4. Faoin gcóras mar atá sé faoi láthair, ní bhaintear úsáid bharrmhaith as acmhainní ganna 
an Stáit, caitear am gairmiúil agus saineolas luachmhar ar mheasúnuithe a dhéantar 
le haghaidh leithdháileadh acmhainní, ar féidir le cuid acu bheith neamhriachtanach. 
Bíonn de thoradh air sin ina dhiaidh sin laghdú ar an am a bhíonn ar fáil chun idirghab‑
hálacha agus cóir riachtanach a sheachadadh.
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5. Is féidir an‑strus a bheith ar theaghlaigh agus iad ag dul faoi mheasúnuithe foirmiúla 
agus ag fanacht le coinní do mheasúnuithe den sórt sin.

6. Maidir le tuismitheoirí a dteastaíonn uathu áirithiú go bhfuil tacaíochtaí breise ag a 
leanbh ar scoil, is féidir leo brath go bhfuil brú á chur orthu measúnuithe príobháideacha, 
agus costasacha go minic, a thabhairt chun críche mar gheall ar mhoilleanna sa chóras 
poiblí.

3.4 Comhairle beartais NCSE: riachtanais speisialta oideachais a 
shainaithint agus measúnú a dhéanamh orthu

3.4.1 An tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhFuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais Acu, 2004 (Acht EPSEN) 2004

Leagtar amach in Acht EPSEN, 2004 (Rialtas na hÉireann, 2004) próiseas sonraithe agus 
cuimsitheach ina gcaithfidh dalta a tharchur le haghaidh measúnaithe má mheastar:

• nach bhfuil an dalta ag baint leas as an gclár oideachais i scoil tar éis do bhearta a 
bheith curtha i bhfeidhm chun freastal ar a riachtanais oideachais.

• go bhféadfaidh na deacrachtaí a ghabhann le hé sin a dhéanamh eascairt as 
riachtanas speisialta oideachais.

Sonraítear leis an Acht seo socruithe beachta maidir le hamlínte a gcaithfidh an measúnú 
a dhéanamh agus a chur i gcrích lena linn; nithe a gcaithfidh an measúnú aghaidh a thab‑
hairt orthu; iad siúd atá cáilithe measúnú a dhéanamh agus an bhaint atá ag tuismithe‑
oirí leis an bpróiseas. Tar éis measúnaithe, ní mór plean oideachais a réiteach d’oideachas 
cuí aon linbh a ndéantar measúnú air/uirthi le riachtanais speisialta oideachais.

Creideann NCSE go láidir sa phrionsabal gur chóir measúnú aonair a bheith ag gach dalta 
a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici, rud is bun lena gclár teagaisc agus 
foghlama. Sa doiciméad seo, áfach, déanaimid idirdhealú idir measúnú a dhéantar chun 
riachtanais foghlama dalta a shainaithint agus chun bheith mar bhun le hidirghabháil 
agus measúnú a dhéantar chun go sásóidh fáthmheas critéir le haghaidh leithdháileadh 
acmhainní agus chun na críche sin amháin. Féadfar leanaí a rangú gan ghá nó roimh am 
mar leanaí míchumasaithe mar thoradh ar an dara cur chuige seo, rud nach mbeidh i 
gcónaí chun leas an linbh.

Measann NCSE go bhfuil sna hailt in Acht EPSEN ar mheasúnú agus ar phleanáil oidea‑
chais slí éifeachtach i dtreo cláir theagaisc agus phleanála do dhaltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu. Tá comhairle iontu freisin maidir le forbairt ar chaighdeáin sa 
todhchaí le haghaidh measúnú ar an gcohórt seo.

Tá comhairle beartais NCSE sa doiciméad seo de réir an Achta i dtéarmaí na tábhachta 
a leagann sí ar phleanáil indibhidiúlaithe do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oide‑
achais acu agus ar mheasúnú a úsáid chun bheith mar bhun le teagasc agus foghlaim. 
Neartaíonn na tograí forálacha Acht EPSEN sa chaoi is:

• Go moltar díriú ar thorthaí faireacháin.
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• Go n‑aithnítear an gá le húsáid bharrmhaith a bhaint as tacaíochtaí teagaisc agus 
tacaíochtaí eile atá ar fáil chun torthaí feabhsaithe a bhrú.

• Go maítear go sainráite nár chóir go mbeadh rochtain ar thacaíochtaí breise oidea‑
chais ag brath ar fháthmheas gairmiúil míchumais a bheith ag an leanbh.

Moladh 1

Molann NCSE go gcuirtear Acht EPSEN i bhfeidhm go hiomlán a luaithe a chead‑
aítear é ag acmhainní.

Aithníonn NCSE, ag féachaint do chúinsí reatha eacnamaíochta, nach dóchúil go mbeidh 
an Rialtas ábalta an moladh seo a chur i bhfeidhm sa ghearrthéarma go dtí an meánté‑
arma. Measann NCSE gur gá do thuismitheoirí socrú a dhéanamh le haghaidh measúnú 
gan moill mhíchuí má bhraitheann leithdháileadh tacaíochtaí breise ar an bhfáil atá ar 
mheasúnuithe gairmiúla. Mar shampla, léirigh FSS sa Tuarascáil Bhliantúil 2011 (FSS, 
2012), maidir leis an mbliain 2011, nárbh fhéidir léi cloí le línte ama reachtúla le haghaidh 
soláthar measúnuithe do leanaí incháilithe faoi Chuid 2 den Acht um Míchumas, 2005. 
In 2011 níor cuireadh ach 23 faoin gcéad de mheasúnuithe den sórt sin i gcrích laistigh 
de línte ama sonraithe. Ar na cúiseanna a tugadh ar an mainneachtain seo comhlíonadh 
bhí beartú tosaíochta idirghabhála thar mheasúnú, éifeachtaí an mhoratóra earcaíochta 
agus, go suntasach, an brú measúnuithe a dhéanamh a chomhlíonann samhail leith‑
dháilte acmhainní na Roinne Oideachais agus Scileanna. Cé gur suntasach an dul chun 
cinn, admhaíonn FSS go raibh sé neamhchothrom agus níos moille ná mar a rabhthas 
ag súil leis i dtosach, toisc difríochtaí idir limistéir ó thaobh na n‑acmhainní atá ar fáil, an 
méid forbartha atá tagtha ar sheirbhísí agus socruithe atá ann cheana féin idir soláthraithe 
seirbhíse.

Ós rud é nach féidir brath air go mbeidh rochtain ar mheasúnú gairmiúil sa todhchaí is intu‑
artha, measann NCSE gur gá, a fhad is a bheifear ag feitheamh le cur i bhfeidhm iomlán 
Acht EPSEN, moladh go bhforbrófar malairt is fearr nó is éifeachtaí ar ‘an tsamhail leighis’ 
atá ann faoi láthair nó an cur chuige atá bunaithe ar fháthmheas i leith riachtanais spei‑
sialta oideachais daltaí atá faoi mhíchumas íosmhinicíochta a shainaithint agus tacú leo. 
Tá d’aidhm ag an tsamhail atá molta an córas a stiúradh i dtreo chur i bhfeidhm Acht EPSEN 
sa deireadh. Beidh ról tábhachtach fós ag measúnú a dhéanamh chun riachtanais a shain‑
aithint agus chun bheith mar bhun le teagasc agus foghlaim sa tsamhail nua seo trí chur i 
bhfeidhm chontanam tacaíochta NEPS.

3.4.2 Cad ina thaobh a n‑athróimis an córas reatha?

Is iad na cúiseanna a measann NCSE go bhfuil sé tábhachtach an córas reatha measúnaithe 
agus leithdháilte acmhainní:

• Tá sé aitheanta go seasta i dtaighde go bhfuil luath‑idirghabháil bunriachtanach chun 
tacú le leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Leanann sé as sin, mar 
sin, gur chóir go mbeadh rochtain láithreach agus thráthúil ag na leanaí seo ar na 
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hacmhainní breise oideachais a theastaíonn uathu, seachas tabhairt orthu fanacht 
le toradh measúnaithe ghairmiúil, ar féidir liostaí fada feithimh a bheith ag baint leo.

• Ba chóir go mbeadh nasc idir an leibhéal tacaíochta breise do dhaltaí agus a leib‑
héal iarbhír riachtanais seachas catagóir míchumais, mar ní thugann an cur chuige 
deiridh sin fíorléiriú ar riachtanas ag féachaint don réimse leathan cumais/míchu‑
mais is féidir a léiriú laistigh de chatagóirí.

• Tá an córas le haghaidh uaireanta breise teagaisc acmhainne a leithdháileadh 
do mhíchumas íosmhinicíochta bunaithe go hiomlán ar fháthmheas gairmiúil 
riachtanas speisialta íosmhinicíochta oideachais. Tuairiscíonn a lán scoileanna, 
áfach, deacrachtaí móra rochtain ar na tuarascálacha riachtanacha seo mar gheall 
ar liostaí fada feithimh do ghairmithe FSS agus/nó líon teoranta na measúnuithe 
is féidir le síceolaithe NEPS a sholáthar. Is féidir le roinnt scoileanna agus tuismith‑
eoirí an deacracht seo a shárú mar gur féidir leo íoc as measúnuithe príobháideacha 
agus cur isteach ansin ar acmhainní breise bunaithe ar na torthaí. Measann gur éago‑
throm gur chóir go mbraithfeadh leithdháileadh acmhainní breise oideachais ón Stát 
ar acmhainneacht tuismitheora chun íoc as measúnuithe gairmiúla ná ar chónga‑
racht do thacaíochtaí FSS.

• Braitheann an tsamhail reatha le haghaidh tacaíocht bhreise teagaisc a leithdháile‑
adh do riachtanais speisialta íosmhinicíochta oideachais ar fháthmheas míchumais. 
Mar a léiríodh cheana, tá buairt ann go bhfuil brú á chur ar ghairmithe measúnuithe 
a dhéanamh chun acmhainní oideachais a chur faoi deara nuair nach mbíonn gá leis 
an measúnú sin chun freastal ar riachtanais sláinte agus cúraim shóisialta. Tá gaol idir 
é seo agus an teannas/an imní a chuirtear ar thuismitheoirí agus ar ghairmithe go 
gcaithfidh ráitis ar leith a bheith sa tuarascáil chun go dtabharfaí acmhainní.

Tá sé curtha in iúl ag FSS do NCSE go dtacaíonn sí le measúnú má léirítear go bhfuil 
riachtanais, sláinte, cúraim shóisialta, intleachta, mhothúchánacha, iompraíochta 
nó feidhmíochta agus más féidir leas a bhaint as an measúnú sin. Aithníonn FSS go 
bhféadfaidh nó nach bhféadfaidh fáthmheas reachta mhíchumasaithigh bheith mar 
thoradh ar mheasúnú. Is é is cuspóir an mheasúnaithe riachtanais an linbh agus na 
seirbhísí sláinte is gá chun éifeachtaí an reachta mhíchumasaithigh a fheabhsú a 
shainaithint (An tAcht Míchumais, 2005).

Ba chóir go ndéanfaí an cinneadh maidir le measúnú a dhéanamh bunaithe ar na 
riachtanais a léiríonn an leanbh. Tá sé curtha in iúl ag FSS do NCSE go mbeidh sí ag 
imeacht ó mheasúnuithe a dhéanamh chun acmhainní oideachais a chur faoi deara, 
agus chun na críche sin amháin, agus nach léirítear ar shlí eile go bhfuil gá leo chun 
freastal ar riachtanais sláinte nó cúraim shóisialta an linbh. Sa chás go bhfuil sé seo 
chun tarlú, is fíordhóchúil nach mbeidh bonn an chórais reatha (i.e. tuarascálacha 
gairmiúla) ar fáil ina iomláine don chóras oideachais amach anseo.

Tacaíonn NCSE leis an tuairim nár chóir go gcuirfí leanbh faoi mheasúnú gan ghá 
mura léirítear go bhfuil gá leis chun freastal ar riachtanais sláinte nó cúraim 
shóisialta, mar is féidir leis seo bheith strusmhar mar phróiseas don leanbh agus dá 
theaghlach/dá teaghlach.
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• Fiú dá mbeadh tuarascálacha gairmiúla ar fáil ina n‑iomláine go tráthúil, tarraingíodh 
ceisteanna tromchúiseacha anuas sa phróiseas comhairliúcháin faoi cé acu an 
mbaintear nó nach mbaintear úsáid bharrmhaith as am gairmiúil trí róbhéim a chur 
ar mheasúnuithe a thabhairt chun críche ar mhaithe le leithdháileadh acmhainní 
oideachais, ó tharla go dtógann sé seo am a d’fhéadfaí a úsáid chun idirghabháil 
agus cóir a sholáthar.

• Cuireadh i bhfios sa phróiseas comhairliúcháin go gcothaíonn an nasc atá ann faoi 
láthair idir fáthmheas agus leithdháileadh acmhainní brú atá ag dul i méid i leith 
leanaí agus measúnuithe a lipéadú do leithdháileadh acmhainní, ar féidir le cuid acu 
bheith míchuí. Chuir gairmithe buarthaí ar leith in iúl go bhféadfadh daltaí fáthm‑
heas feadh an tsaoil a fháil (ó aois óg uaireanta) as próiseas teoranta measúnaithe, 
nach dtugtar mórán airde ar athbhreithniú ná ar thacaíocht leanúnach iontu. Fiú i 
gcás feabhsúchán iomlán, d’fhéadfadh impleachtaí deacra leanúnacha a bheith ag 
fáthmheas den sórt sin ar ionchais fostaíochta an duine sa todhchaí má lorgaíonn 
fostóirí eolas maidir le hanaimnéis, mar shampla.

Measann NCSE nach í an tsamhail reatha measúnaithe agus sainaitheanta leanaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu an cur chuige is fearr i leith luath‑idirghabháil a 
sheachadadh do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ná i leith measúnú. 
In go leor cásanna, tá sa phróiseas seo anois tástáil a bhfuil an‑tábhacht ag baint léi 
chun acmhainní breise a fháil do scoileanna seachas chun bheith mar bhun le teagasc 
agus foghlaim mar chuid amháin de phróiseas timthriallach leanúnach bailithe eolais, 
measúnaithe, idirghabhála agus athbhreithnithe.

Moladh 2

Ba chóir samhail nua a fhorbairt le haghaidh leithdháileadh acmhainní múinte‑
oireachta chuig scoileanna príomhshrutha atá bunaithe ar riachtanas próifílithe 
gach scoile, gan ghá le fáthmheas míchumais. 

(féach Caibidil 5 den doiciméad seo: Leithdháileadh Acmhainní). 

3.4.3 Córas náisiúnta amháin measúnaithe

Cé go molann NCSE go mbrisfí an nasc díreach idir leithdháileadh acmhainní agus fáth‑
mheas míchumais, aithníonn sí fós an bhuntábhacht agus an riachtanas a bhaineann le 
measúnú gairmiúil nuair is gá sin le bheith mar bhun le riachtanais sláinte, oideachais 
nó cúraim shóisialta. Is féidir le fáthmheas míchumais bheith ina chuid tábhachtach den 
phróiseas seo. Measann NCSE, áfach, nár chóir go mbeadh ar dhaltaí fanacht le measúnú 
sula mbíonn siad ábalta rochtain ar thacaíochtaí breise i scoileanna.

Samhlaíodh in Acht EPSEN agus san Acht um Míchumas gur chóir go mbeadh córas 
aontaithe amháin ag an Roinn Sláinte agus an Roinn Oideachais agus Scileanna d’fhonn 
dúbláil measúnuithe agus soláthar seirbhísí a sheachaint. Measann NCSE gur chóir go 
mbeadh d’aidhm ag an Stát go mbeadh gach seirbhís ag feidhmiú le chéile chun measúnú 
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iomlán comhtháite a sholáthar le háirithiú go bhfaigheann daltaí a bhfuil riachtanais spei‑
sialta oideachais acu oideachas cuí.

Molann NCSE gur chóir go n‑oibreodh na Ranna Stáit iomchuí (na Ranna Sláinte, 
Oideachais, Leanaí agus Coimirce Sóisialaí) le chéile chun córas náisiúnta amháin 
measúnaithe a fhorbairt, córas ab fhéidir a úsáid chun rochtain ar sheirbhísí sna Ranna 
iomchuí ar fad, lena n‑áirítear teidlíochtaí leasa agus seirbhísí oideachais agus sláinte. 
D’fhágfadh sé sin nach mbeadh ar leanaí dul faoi mheasúnuithe chun rochtain ar 
sheirbhísí. Threisigh gairmithe sláinte agus oideachais an sprioc seo le linn an phróisis 
comhairliúcháin.

Ó thaobh an oideachais de, measann NCSE gur chóir go seachadfadh an próiseas 
measúnaithe seo eolas is féidir bheith mar bhun le próiseas plean oideachais aonair 
an dalta ar scoil.10 Ba chóir go n‑áireofaí sa phróiseas measúnaithe eolas faoi bhuanna 
agus cumais foghlama an dalta, eolas faoi na réimsí foghlama a mbíonn deacrachtaí 
aige/aici leo agus cineál na ndeacrachtaí sin, eolas faoin stíl foghlama, eolas faoi réimsí 
traschuraclaim lena n‑áirítear litearthacht, uimhearthacht, cumarsáid teanga, forbairt 
shóisialta agus mhothúchánach agus iompraíocht, de réir mar is cuí agus is riachtanach. 
Ar deireadh, creideann NCSE gur chóir go gcuirfeadh an scoil, de réir mar is cuí, leis an 
measúnú seo ab chóir bheith mar chuid amháin de thimthriall leanúnach measúnaithe, 
idirghabhála agus athbhreithnithe.

Moladh 3

Ba chóir go n‑oibreodh na Ranna Stáit iomchuí (na Ranna Sláinte, Oideachais, 
Leanaí agus Coimirce Sóisialaí) le chéile chun córas náisiúnta amháin measúnaithe 
a fhorbairt, córas ab fhéidir a úsáid chun rochtain ar sheirbhísí sna réimsí ar fad, 
agus go gcuirfidís an córas sin i bhfeidhm.

10 Sa doiciméad seo, tagraíonn na téarmaí ‘pleanáil indibhidiúlaithe’ agus ‘próiseas plean foghlama’ do gach 
cineál pleanála difreáilte a dhéantar sa scoil do gach dalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici. 
Is féidir pleanáil leibhéal an tseomra ranga/an ghrúpa, próifílí agus cláir foghlama aonair (PCFAnna) (ROS, 
2000) agus/nó pleananna oideachais aonair (POAnna) (NCSE, 2006) a bheith san áireamh sa phleanáil seo. 
Tá sé ar intinn go dtabharfaidh úsáid na dtéarmaí uilechuimsitheacha soiléiriú nach dteastaíonn an phleanáil 
shonraithe a bhaineann le POA a fhorbairt ó gach dalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici.
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4 Tacaíochtaí a Theastaíonn ó Dhaltaí a Bhfuil Riachtanais 

Speisialta Oideachais Acu i Scoileanna

4.1 Réamhrá

Iarradh ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta na tacaíochtaí cuí a chur san 
áireamh a d'fhéadfaí a chur ar fáil do scoileanna chun:

• Deis a thabhairt do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais bheith rannpháirteach 
in, agus tairbhe a bhaint as, oideachas agus a gcumas a fhorbairt go ginearálta.

• Torthaí oideachais níos fearr a chur chun cinn agus a thomhas.

Déantar athbhreithniú i gCaibidil 4 ar an tsamhail múinteoireachta agus tacaíochtaí CRS 
(Cúntóir Riachtanas Speisialta) i scoileanna agus ranganna speisialta mar aon le múinte‑
oir acmhainne breise agus tacaíochtaí CRS i scoileanna príomhshrutha lena fháil amach 
an mbaineann sé an úsáid is fearr as na hacmhainní atá ar fáil nó lena fháil amach an 
bhfuil samhail níos fearr ann. Cuirfidh sé san áireamh chomh maith an chaoi gur cheart 
do mhúnla leithdháilte agus na tacaíochtaí a chuireann sé ar fáil torthaí oideachais feabh‑
saithe do dhaltaí a thiomáint.

4.2 Cé na tacaíochtaí atá ar fáil faoi láthair?

4.2.1 Tacaíochtaí oideachasúla

Tá múinteoirí ranga/ábhair leithdháilte do gach scoil phríomhshrutha de réir cóimheasa 
daltaí le múinteoir ag leibhéil bunscoile agus meánscoile. Leithdháiltear na poist seo 
chuig an scoil chun iad a chumasú le hoideachas a chur ar gach dalta rollaithe.

Mar aon le múinteoirí ranga/ábhair, tá rochtain ag scoileanna príomhshrutha ar mhúin‑
teoirí breise lánoilte chun tacaíocht foghlama breise agus tacaíocht mhúinteoireachta 
acmhainne a chur ar fáil do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i scoileanna 
príomhshrutha. Don scoilbhliain 2012‑13, tá 9,950 post tacaíocht foghlama agus múinte‑
oireacht acmhainne ar fáil don chóras, agus is féidir leis an NCSE 5,265 díobh a leithdháile‑
adh le tacú le daltaí a bhfuil míchumais íosmhinicíochta acu i mbunscoileanna agus daltaí a 
bhfuil míchumais ard agus íosmhinicíochta acu i meánscoileanna. Tá 10,575 post CRS ar 
fáil le tacú le daltaí a bhfuil riachtanais chúram suntasacha acu ag eascairt ó mhíchumas.

Leithdháiltear múinteoirí ranga do scoileanna agus ranganna speisialta bunaithe ar 
an gcóimheas daltaí le múinteoir a shainítear don chatagóir áirithe míchumais atá lena 
mbaineann na daltaí rollaithe. Tá ranganna i bhfad níos lú i scoileanna speisialta agus i 
ranganna do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais, dá bhrí sin. Tacaíonn os cionn 
1,078 post múinteora le daltaí i scoileanna speisialta agus leithdháileadh os cionn 2,100 
de na poist CRS le scoileanna speisialta. Tá beagnach 700 múinteoir i ranganna speisialta 
a bhaineann le bunscoileanna agus meánscoileanna príomhshrutha (Foinse: NCSE, 2012).

Tá na tacaíochtaí oideachais breise seo ar fáil le cuidiú le hoideachas a chur ar dhaltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu:
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• Teicneolaíocht oiriúnaitheach

• Saintrealamh

• Socruithe iompair scoile speisialta

• Oiriúnuithe le foirgnimh scoile nuair is gá

• Leibhéil bhreise deontais chaipitíochta do scoileanna speisialta agus do scoileanna 
príomhshrutha ina bhfuil ranganna speisialta

• Scéim na scoilbhliana sínithe (foráil Iúil) do dhaltaí le NSU (Neamhord de Chuid 
Speictream an Uathachais) agus míchumais foghlama ginearálta diana/troma

• Seirbhís mhúinteoir ar cuairt do leanaí bodhra/lagéisteachta agus do leanaí atá dall 
nó a bhfuil lagú amhairc acu

• Tacaíocht do dhaltaí a bhfuil riachtanas cúraim speisialta ar leith acu ag eascairt ó 
mhíchumas

• Ranganna luath‑idirghabhála do leanaí le NSU (Neamhord de chuid speictream an 
uathachais).

Tá eolas níos mionsonraithe ar sholáthar na dtacaíochtaí seo in Aguisín 1.

4.2.2 Tacaíochtaí sláinte

D'fhéadfadh go mbeadh rochtain ag leanaí le riachtanais oideachais speisialta freisin ar 
thacaíochtaí sláinte arna gcur ar fáil trí luath‑idirghabháil áitiúil FSS nó foirne aois scoile 
nó trí fhoirne speisialtóra. Áirítear leis na tacaíochtaí seo síceolaíocht chliniciúil, teiripe 
urlabhra agus teanga, teiripe shaothair, fisiteiripe agus foirne sláinte meabhraí leanaí 
agus ógánach.

4.3 Athbhreithniú ar na tacaíochtaí reatha

4.3.1 Achoimre ar na tuairimí a nochtadh le linn an chomhairliúcháin

Tá na tuairimí a thug rannpháirtithe grúpa le linn sainchomhairliúcháin de chuid an NCSE 
mar chuid d'fhorbairt a bheartais. Ní gá gur tuairimí an NCSE atá iontu, tuairim a leagtar 
amach i gCuid 4.4 thíos.

4.3.2 Buanna an chórais reatha

Aithníodh agus luachmhéadaíodh an infheistíocht suntasach a rinneadh chun tacaíochtaí 
a chur ar fáil do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais le deich mbliana anuas, mar 
aon leis an dul chun cinn iomlán a rinneadh sa réimse. Aithníodh go dtugtar tacaíocht 
mhaith do leanaí le riachtanais speisialta oideachais i scoileanna.

Dheimhnigh an próiseas sainchomhairliúcháin gurb iad na tacaíochtaí atá ar fáil cheana, 
arna leagan amach in alt 4.2 thuas, a theastaíonn go fóill chun go gcumasaítear leanaí 
a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu bheith rannpháirteach In oideachas 
agus tairbhe a bhaint as agus chun a gcumas a fhorbairt go ginearálta. Áirítear leo seo 
tacaíochtaí múinteoireachta agus cúraim breise, teicneolaíocht oiriúnaitheach, mion‑
athruithe le foirgneamh scoile, más gá agus trealamh speisialta, iompar scoile, deontais 
chaipitíochta bhreisithe do scoileanna agus ranganna speisialta.
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Anuas air sin, aithníodh sa sainchomhairliúchán:

1. Forbairt shuntasach in eolas, tuiscint agus saineolas múinteoirí maidir le hoideachas 
daltaí le riachtanais speisialta oideachais. Is ionann an cás go háirithe i mbunscoile‑
anna. Chuir oideachas múinteora go mór le forbairt an eolais seo.

2. Oibríonn próiseas an phlean oideachais aonair go maith in go leor scoileanna. Tá sé 
éifeachtach go háirithe nuair a bhíonn daoine ríthábhachtacha (tuismitheoirí, foire‑
ann na scoile agus daoine gairmiúla, de réir mar a theastaíonn) páirteach agus nuair 
a úsáidtear é mar cháipéis oibre in oideachas leanúnach an dalta.

3. Measadh go n‑oibríonn leithdháileadh freagrachta chuig múinteoir reatha le feidh‑
miú mar chomhordaitheoir oideachais speisialta go maith nuair a ghlacann an múin‑
teoir ceaptha freagracht as eagrú agus pleanáil foriomlán an oideachais speisialta sa 
scoil; déanann siad teagmháil le múinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí; agus tugann 
siad tacaíocht sa chlár ama do mhúinteoirí ranga.

4. Tá ról tábhachtach ag CRSnna i gcuidiú le múinteoirí le tacú le daltaí a bhfuil riachtan‑
ais chúraim suntasacha acu agus chuidigh siad go suntasach le cuimsiú daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu i scoileanna.

5. Ar deireadh, tá foirne idirghabhála le maoiniú ón FSS ag oibriú go han‑mhaith i 
réimsí áirithe ina bhfuil cumarsáid idir na daoine gairmiúla agus nuair atá socruithe 
áitiúla sruthlínithe. D'ardaigh idirghníomhú gairmiúil le foirne luath‑idirghabhála 
feasacht an chórais ar leanaí a théann isteach i gcóras na bunscoile. Meastar go bhfuil 
tacaíochtaí teiripeacha FSS – cosúil le teiripe urlabhra agus teanga – nó idirghabhála‑
cha síciatracha, má tá siad ar fáil, tairbheach do leanaí.

4.3.3 Cé na rudaí a dteastaíonn athbhreithniú a dhéanamh orthu?

Nuair a tugadh aitheantas don dul chun cinn suntasach a rinneadh i dtacaíocht le daltaí 
le riachtanais oideachais speisialta, ardaíodh saincheisteanna maidir leis an gcaoi a bhfé‑
adfaí athbhreithniú agus tuilleadh athscagadh breise a dhéanamh ar na scéimeanna agus 
na tacaíochtaí seo anois.

1. Tacaíocht oideachais breise

Bhí comhdhearcadh ginearálta ann go mbainfeadh daltaí le riachtanais speisialta 
oideachais tairbhe as tuilleadh tacaíochta oideachais i scoileanna. D'fheabhsódh sé seo 
scileanna litearthachta agus uimhearthachta, d'fhorbródh sé scileanna comhdhírithe, 
d'fhorbródh sé scileanna rialaithe i mbainistíocht iompair, d'fheabhsódh sé scileanna 
cumarsáide agus teanga agus d'ardódh sé scileanna maireachtála neamhspleácha. 
D'fhéadfadh múinteoirí lánoilte atá ábalta riachtanais daltaí a shainaithint agus 
a shásamh na scileanna seo a mhúineadh. Dá réir sin, caithfear tacaíochtaí 
múinteoireachta agus cúraim a athchothromú lena chinntiú go bhfuil an oiread 
rochtana agus is féidir ag daltaí le riachtanais speisialta oideachais ar mhúinteoirí 
cáilithe laistigh d'acmhainní atá ar fáil.

2. Tacaíochtaí cúraim

Aithníodh sa phróiseas sainchomhairliúcháin an ranníocaíocht suntasach atá tugtha 
ag an scéim CRS do chuimsiú daltaí le riachtanais speisialta oideachais. Feidhmíonn 
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an scéim go maith in go leor scoileanna ina n‑oibríonn CRSnna faoi threoir an 
phríomhoide/mhúinteora le tacú le riachtanais chúraim. Ba léir go raibh imní nach 
raibh an fairsingiú neamhfhoirmiúil le ról an CRS chun tacaíocht oideachais a chuimsiú 
cuí do ról an chúraim. De bharr an fhairsingithe neamhfhoirmiúla seo ar ról an CRS, 
gan aon athrú i mbeartas oifigiúil, tarlaíonn frustrachas agus easpa tuisceana faoin 
scéim CRS. Tá sé ag cruthú ionchais gur cheart go mbeadh CRS ag dalta le riachtanais 
speisialta oideachais fiú nuair nach bhfuil riachtanais chúraim aige/aici agus nach 
sásaíonn sé critéir na scéime. Dá bharr seo, tá ardú ar an éileamh do leithdháiltí CRS.

Léiríodh imní nach gcothaíonn an scéim neamhspleáchas i gcónaí, cé gurb é 
seo aidhm na scéime. Léiríodh buarthaí móra faoi oiriúnacht an mhúnla d'iar‑
bhunscoileanna. De réir mar a fhásann daltaí, bíonn drogall orthu duine fásta 
a bheith ina gcuideachta timpeall na scoile. Bhí buarthaí freisin faoin mbac a 
d'fhéadfadh láithreacht duine fásta a chruthú le rannpháirtíocht agus sóisialú. 
Chreid daltaí go bhféadfadh láithreacht CRS bac a chur le cruthú cairdis.

3. Oideachas múinteora

Cé gur aithníodh go ndearnadh dul chun cinn suntasach i bhforbairt scil agus taithí 
mhúinteora i dtacú le daltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu a fhorbairt, 
teastaíonn tuilleadh forbartha go géar, go háirithe ag leibhéal iar‑bhunscoile áit a 
gcaithfear díriú ar rochtain churaclaim a chumasú don ghrúpa daltaí seo.

4. Rochtain chothrom ar thacaíochtaí/scéimeanna

Táthar imníoch nach bhfuil roinnt tacaíochtaí/scéimeanna ar fáil ach do dhaltaí i 
gcatagóirí éagsúla míchumais agus nach bhfuil siad ar fáil do dhaltaí i gcatagóirí eile, 
mar shampla, ranganna luath‑idirghabhála do leanaí a huathachas agus an scéim na 
scoilbhliana sínithe. Cé go bhfáiltíonn grúpaí a dtéitear i sainchomhairliúchán leo de 
ghnáth roimh na scéimeanna sin, ardaíodh ceist maidir leis an gcúis nach bhfuil na 
tacaíochtaí sin ar fáil ach do chatagóirí áirithe míchumais. Moladh go bhfaigheadh 
leanaí as catagóirí eile míchumais tairbhe chomh maith as na tacaíochtaí seo agus 
gur cheart cáilitheacht a bhunú ar leibhéal an riachtanais seachas ar chatagóir an 
mhíchumais.

5. Tacaíocht le maoiniú sláinte

Ba léir ón bpróiseas sainchomhairliúcháin go dteastaíonn rochtain ó leanaí le 
riachtanais speisialta oideachais ar thacaíochtaí le maoiniú sláinte ar bhealach 
comhsheasmhach, cothrom agus tráthúil. Áirítear leis na tacaíochtaí seo síceolaíocht 
chliniciúil, teiripe urlabhra agus teanga, teiripe shaothair, fisiteiripe agus foirne 
sláinte meabhraí leanaí agus Ógánach. Tá rochtain ar na seirbhísí tábhachtacha seo 
teoranta in go leor áiteanna den tír, agus tá bearnaí i seirbhísí agus liostaí feithimh 
fada ag cur bac le rochtain leanaí. Léirigh tuismitheoirí buarthaí móra faoi seo 
agus an t‑achar ama ab éigean do leanaí fanacht le measúnú a fháil agus an easpa 
idirghabhálacha leantacha a cuireadh ar fáil.

6. Monatóireacht ar thorthaí do dhaltaí

Is gá díriú níos mó ar thorthaí monatóireachta do dhaltaí le riachtanais speisialta 
oideachais, lena n‑áirítear torthaí a bhfuil nasc acu leis na spriocanna agus aidhmeanna 



Tacaíochtaí a Theastaíonn ó Dhaltaí a Bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu i Scoileanna

Ag Tacú le Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu i Scoileanna 61

a leagtar amach i bpleananna oideachais aonair. Ba cheart toisí ar inniúlacht 
mhothúchánach shóisialta agus scileanna saoil a áireamh le torthaí acadúla.

Léiríodh imní maidir le laghad na sonraí iontaofa atá ar fáil in Éirinn i ndáil le daltaí 
le riachtanais speisialta oideachais. Dá bharr seo, bíonn sé deacair a fháil amach an 
bhfuil soláthar agus idirghabhálacha do na daltaí seo éifeachtach. Ba ábhar imní 
freisin an easpa córais sonraí scoilbhunaithe chaighdeánacha chun torthaí ábhartha 
daltaí a ghlacadh.

Ar deireadh, moladh go mbeadh sé úsáideach bunachar sonraí náisiúnta a fhorbairt 
ina mbeadh eolas maidir le daltaí le riachtanais speisialta oideachais. Measadh 
go raibh sé seo ríthábhachtach chun luacháil a dhéanamh ar éifeachtacht agus 
éifeachtúlacht soláthar oideachais speisialta.

7. Soláthar foirne luath‑idirghabhála

Aithníodh an dul chun cinn a rinneadh ar fhoirne luath‑idirghabhála agus foirne 
scoilbhunaithe a bunaíodh le maoiniú FSS, ach caithfear é seo a dhéanamh ar fud na 
tíre mar gur sainaithníodh easpa comhsheasmhachta ar fud na réigiún.

8. Soláthar chúram altranais

Tháinig líon beag leanaí slán ó bhreith réamhaibí nó tinnis thromchúiseacha ach bíonn 
riachtanais ainsealacha acu óna dteastaíonn idirghabháil leighis leanúnach lena 
chinntiú go maireann siad. Ba ábhar imní a bhí ann nach raibh rochtain ar chúram 
altranais ar an láthair ag gach scoil speisialta a fhreastalaíonn ar na leanaí seo.

9. Soláthar ar leith ag aois óg

Léirigh gairmithe sláinte imní maidir le ranganna luath‑idirghabhála ar leith atá á 
gcruthú do dhaoine óga le NSU (Neamhord de chuid speictream an uathachais) idir 
trí agus cúig bliana d'aois sna cúinsí seo:

 – Nach féidir i gcónaí a gcumas cognaíoch a thuar.

 – Nach bhfuil aon taithí acu fós ar idirghabháil agus dá bhrí sin tá sé deacair torthaí 
amach anseo a thuar.

 – De bharr phlaisteacht inchinne, seans nach dea‑chleachtas atá ann leanaí a chur 
i soláthar leithscartha ag aois chomh hóg.

 – Baineann socrú leanaí aois trí bliana in aonaid scoile speisialta leis na gairmithe 
sláinte seo mar nach bhfuil deis ag na leanaí seo meascadh le piaraí atá ag 
forbairt mar is gnáth.

10. Socruithe idirlinne

Ní bhíonn socruithe idirlinne do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais 
caighdeánaithe agus ní bhíonn siad i bhfeidhm i scoileanna i gcónaí. Caithfidh 
tuismitheoirí agus scoileanna iad a phleanáil agus a chur i bhfeidhm. Ba cheart go 
mbeidís caighdeánaithe agus go dtabharfaí aghaidh ar an idirlinn ón mbaile go 
dtí an scoil, idir scoileanna agus ar aghaidh ón scoil iontu. Caithfear cumarsáid a 
dhéanamh idir tuismitheoirí, scoileanna agus ERSOnna (Eagraithe Riachtanas 
Speisialta Oideachais) ag na tráthanna seo agus an t‑eolas ábhartha a aistriú 
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go héifeachtach. Ba cheart go ndéanfaí pleanáil i scoileanna don idirlinn agus na 
socruithe a bhainistiú go réamhghníomhach.

D'aithin na grúpaí a ndeachthas i sainchomhairliúchán leo go mbíonn socruithe 
neamhfhoirmiúla, áitiúla i bhfeidhm uaireanta chun eolas a mhalartú idir scoileanna. 
Ní bhíonn sé seo i gceist i ngach scoil, áfach. San áit a mbíonn socruithe agus dea‑
chaidreamh Idir scoileanna, aistrítear an t‑eolas go héasca agus go héifeachtúil agus 
baineann an dalta le riachtanais speisialta oideachais tairbhe as. Tá imní ann de 
bharr nach dtarlaíonn sé seo i ngach áit.

11. Teicneolaíocht oiriúnaitheach

Léiríodh imní maidir le soláthar teicneolaíochta oiriúnaitheach. Thuairiscigh 
roinnt daltaí agus tuismitheoirí go raibh moill shuntasach i rochtain a fháil ar an 
teicneolaíocht oiriúnaitheach a moladh dóibh. Thuairiscigh daltaí eile deacrachtaí 
ag pointí idirlinne nuair nár ceadaíodh dóibh, mar shampla, ríomhaire glúine ar a 
raibh bogearraí oiriúnaithe dá riachtanais a thabhairt leo chuig an iar‑bhunscoil.

Bhí buarthaí chomh maith nach bhfuil taithí ag na múinteoirí iad féin ar an 
teicneolaíocht agus nach bhfuil siad in ann tacaíocht a thabhairt do dhaltaí le 
foghlaim chun an teicneolaíocht oiriúnaitheach a thugtar faoin scéim a úsáid i 
gcomhair freastal réasúnta i scrúduithe Stáit.

12. Tacú le daltaí le riachtanais mheabhairshláinte

Léiríodh imní faoin easpa tacaíochtaí teiripeacha ata ar fáil do dhaltaí le fadhbanna 
meabhairshláinte. Chreid grúpaí a ndeachthas i sainchomhairliúchán leo go bhfuil 
tionchar ag meabhairshláinte agus folláine dalta ar a gcumas foghlama agus dá 
réir sin gur cheart go mbeadh tacaíocht sóisialta agus mhothúchánach i measc 
tacaíochtaí breise. Mhol rannpháirtithe go raibh tacaíocht teiripeach riachtanas ag 
amanna chun dalta a chumasú le páirt a ghlacadh i bhfoghlaim agus gur cheart go 
mbeadh ionchur ag gairmithe meabhairshláinte nuair atá plean foghlama á chur 
le chéile do dhaltaí le riachtanais meabhairshláinte. D'fhéadfaí athruithe chomh 
maith a bheith i riachtanais mhothúchánacha dalta agus d'fhéadfadh tacaíochtaí 
breise bheith ag teastáil uathu ag amanna ríthábhachtacha. Tá rochtain láithreach, 
ghearrthéarma ar thacaíocht bhreise riachtanach sna cúinsí seo.

Tugadh soláthar tacaíochta iompair sa seomra ranga mar shampla amháin den 
chaoi a bhféadfaí dul i ngleic le riachtanais sóisialta agus mhothúchánacha linbh.

4.4 Comhairle beartais NCSE maidir le tacaíochtaí a theastaíonn ó 
dhaltaí a bhfuil riachtanas speisialta oideachais acu ar scoil

Aontaíonn an NCSE le staid an chomhdhearcaidh a cuireadh in iúl tríd an bpróiseas sain‑
chomhairliúcháin go bhfuil na tacaíochtaí atá i bhfeidhm i scoileanna cheana féin a 
theastaíonn go fóill chun go gcumasaítear daltaí le riachtanais speisialta oideachais 
bheith rannpháirteach in oideachas agus tairbhe a bhaint as agus a gcumas a fhorbairt. 
Caithfear leanúint leis na tacaíochtaí seo, lena n‑áirítear tacaíochtaí teagaisc agus cúraim 
breise, seirbhís mhúinteora ar cuairt, luath‑idirghabháil, teicneolaíocht oiriúnaitheach, 
scéim iompair speisialta, trealamh speisialtóra, mionathruithe le foirgneamh scoile, leib‑
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héil bhreisithe de dheontais chaipitíochta, agus scéim na scoilbhliana sínithe. Teastaíonn 
rochtain luath agus tráthúil ar thacaíochtaí sláinte ó roinnt daltaí le riachtanais oideachais 
speisialta agus is ceart go mbeidís ar fáil go comhsheasmhach ar fud na tíre.

Measann an NCSE chomh maith gur cheart go mbeadh na tacaíochtaí breise a sainaith‑
níodh ina chomhairle beartais roimhe seo a bhaineann go sainiúil le leanaí Bodhra/
Lagéisteachta (NCSE, 2011b) agus le daltaí le hiompar dúshlánach ag eascairt as suait‑
headh mothúchánach/neamhoird iompair (NCSE, 2012) i bhfeidhm.11 Do leanaí Bodhra/
Lagéisteachta, áiríodh leis na tacaíochtaí breise seo: faisnéis chuimsitheach agus chuspói‑
reach a thabhairt do thuismitheoirí ó phointe na diagnóise, lena n‑áirítear faisnéis maidir 
le Teanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ): leanúint le scéim TCÉ do thuismitheoirí 
agus leanaí; soláthar deontas do scoileanna chun TCÉ (Teanga Chomharthaíochta na hÉire‑
ann) a mhúineadh do dhaltaí éisteachta áit a bhfuil leanbh bodhar sa scoil a úsáideann 
TCÉ (Teanga Chomharthaíochta na hÉireann); teicneolaíocht oiriúnaitheach agus cóireáil 
fhuaime le seomraí ranga; cáilíochtaí speisialtóra do mhúinteoirí i scoileanna speisialta 
agus ranganna do leanaí bodhra/lagéisteachta; agus rochtain chomhsheasmhach agus 
tráthúil le seirbhísí éisteolaíochta agus teiripe urlabhra agus teanga, más gá.

Áiríodh le tacaíochtaí ar leith do dhaltaí le hiompraíocht dúshlánach ag eascairt ó shuait‑
headh mothúchánach/neamhoird iompraíochta: cláir luath‑idirghabhála ar éirigh leo 
roimhe seo cosúil clár The Incredible Years, forbairt ghairmiúil bhreise agus leanúnach 
do mhúinteoirí chun go mbeidh ar a gcumas iompraíocht dhúshlánach a bhainistiú agus 
riachtanais dhaltaí le NMI/NMI tromchúiseach a shásamh; cláir oideachais atá éifeach‑
tach do dhaltaí le NMI cosúil le clár FRIENDS, agus rochtain tráthúil ar fhoirne meabhair‑
shláinte leanaí agus ógánaigh (CAMHS), más gá.

Déanann an NCSE an tsraith moltaí seo a leanas i ndáil le tacaíochtaí ginearálta ar ceart a 
bheith i bhfeidhm do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais:

4.4.1 Inniúlacht ghairmiúil

Oibríonn réimse leathan gairmithe le leanaí agus le daoine óga le riachtanais speisialta 
oideachais agus lena dteaghlaigh. Áirítear leo, gairmithe sláinte, cúram sóisialta agus 
oideachais. Measann an NCSE gur cheart go mbeadh ar gach gairmí a oibríonn le daltaí le 
riachtanais speisialta oideachais na scileanna cuí a fhorbairt agus a chothú chun riachta‑
nais éagsúla an daonra seo a shásamh agus ba cheart go mbeadh prótacail i bhfeidhm 
chun eolas a roinnt nuair is cuí. Tá sé tábhachtach go speisialta go mbeadh fealsúnacht 
chuimsitheach i dtreo oideachais ag gach gairmí a oibríonn leis an ngrúpa daltaí seo.

Luaitear go sonrach san Acht Oideachais, 1998 (Rialtas na hÉireann, 1998) príomhacht 
an mhúinteora in oideachas agus forbairt phearsanta daltaí i scoileanna (ibid, Cuid V, Alt 
22(1)). Tá freagracht foriomlán ag an bpríomhoide as a chinntiú go sásaítear riachtanais 
speisialta oideachais daltaí (ROS, 2007). Tá an phríomhfhreagracht ar an múinteoir ranga 
as dul chun cinn gach dalta ina rang (ROS, 2000:43,2007:71). Is é an múinteoir ranga/

11 Is féidir cóipeanna de chomhairle bheartais an NCSE ar oideachas leanaí agus daltaí Bodhra/Lagéi teachta 
a bhfuil iompar dúshlánach acu de thoradh ar shuaitheadh mothúcháin/fadhbnanna iompair a íoslódáil ó 
shuíomh idirlín an NCSE ag: http://www.ncse.ie/policy_advice/policy.asp

http://www.ncse.ie/policy_advice/policy.asp
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ábhair, mar sin, an gairmí a mbeidh an tionchar is mó aige/aici ar thorthaí oideachais an 
daonra daltaí seo mar go mbuaileann agus go n‑oibríonn siad leis an dalta go laethúil.

Tacaíonn torthaí taighde go comhsheasmhach le lárnacht an mhúinteora in oideachas 
daltaí le riachtanais speisialta oideachais agus tá fianaise ann gurb iad caighdeán na 
mhúinteoirí agus a gcuid múinteoireachta na tosca is fearr i dtorthaí na ndaltaí. Measann 
an NCSE go dteastaíonn múinteoirí cáilithe atá oilte agus feistithe leis na scileanna cuí ó 
dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais chun a riachtanais oideachais agus chúraim a 
shásamh.

Caithfidh na scileanna riachtanacha a bheith ag gach múinteoir, ailínithe lena róil sa 
scoil, chun riachtanais foghlama éagsúla na ndaltaí le riachtanais speisialta oideachais a 
shásamh.

Is iad seo a leanas na scileanna riachtanacha:

1. Teastaíonn eolas, scileanna, tuiscint agus inniúlacht ó Phríomhoidí chun cur chuige 
scoil iomlán a threorú agus a fhorbairt bunaithe ar thiomantas daingean chun daltaí 
le riachtanais speisialta oideachais a chuimsiú, a léirítear i mbeartais agus cleachtais 
na scoile.

2. eastaíonn eolas, scileanna, tuiscint agus inniúlacht chuí ó mhúinteoirí ranga chun 
freastal ar oideachas agus cúram gach dalta , daltaí le riachtanais speisialta oidea‑
chais go háirithe.

Trína gcúrsaí oideachais múinteoireachta tosaigh, feistítear múinteoirí le go leor de 
na scileanna leathana atá riachtanach chun daltaí a mhúineadh sa seomra ranga. 
Caithfear tuilleadh beachtaithe agus mionathraithe a dhéanamh ar na scileanna seo 
chun riachtanais éagsúla na ndaltaí le riachtanais speisialta oideachais a shásamh. 
Dá bharr seo, caithfidh na nithe seo a leanas a bheith ag múinteoir:

• Tiomantas do thacú le cuimsiú daltaí le riachtanais speisialta oideachais i 
ngníomhaíochtaí an tseomra ranga, a mhéid agus is féidir.

• Faisnéis ar na rudaí a oibríonn le cuidiú le daltaí le riachtanais speisialta oidea‑
chais foghlaim, lena n‑áirítear faisnéis suas chun dáta maidir le hidirghabhála‑
cha oideachais fianaisebhunaithe agus suíomh an TFC (Teicneolaíocht Faisnéise 
agus Cumarsáide) i bhfoghlaim:

• Na scileanna riachtanacha chun:

 – Measúnú agus sainaithint a dhéanamh ar riachtanais fhoghlama agus 
chúraim daltaí le riachtanais speisialta foghlama.

 – Pleanáil a dhéanamh do gach dalta le riachtanais speisialta oideachais chun 
rochtain chuí a bheith acu ar an gcuraclam, chun spriocanna foghlama brío‑
cha a leagan amach agus monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn 
agus torthaí.

 – An curaclam a idirdhealú do dhaltaí le:

 ∞ deacrachtaí intleachtúla nó foghlama

 ∞ deacrachtaí iompair
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 ∞ deacrachtaí cumarsáide agus teanga

 ∞ deacrachtaí fisiciúla agus céadfacha.

 – An clár teagaisc agus cúraim a eagrú agus a sheachadadh sa seomra ranga, 
le réimse modheolaíochtaí teagaisc cuí.

 – Daoine eile a thabhairt isteach go cuí in oideachas nó cúram an dalta lena 
n‑áirítear tuismitheoirí, múinteoirí foirne, cúntóirí riachtanas speisialta agus 
gairmithe sláinte.

3. Teastaíonn an fhaisnéis, scileanna, tuiscint agus inniúlacht speisialtóra riachtanach ó 
mhúinteoirí tacaíochta (tacaíocht foghlama, múinteoirí acmhainne agus ranga spei‑
sialta) le cur le hobair an mhúinteoir seomra ranga agus le cur le forbairt chur chuige 
scoil iomlán i sásamh riachtanais na ndaltaí le riachtanais speisialta oideachais. 
Measann an NCSE nach bhfuil sé úsáideach ná riachtanach a thuilleadh idirdhealú a 
dhéanamh idir tacaíocht foghlama agus múinteoirí acmhainne. Ba cheart go mbeidh 
oiliúint ar gach múinteoir sa scoile a dtugtar ról tacaíochta dóibh agus go mbeadh ar a 
gcumas measúnú a dhéanamh ar gach dalta le riachtanais speisialta oideachais agus 
iad a mhúineadh agus comhairle agus cúnamh a thabhairt do mhúinteoirí eile chun 
idirghabhálacha áirithe a chumadh agus a chur i bhfeidhm. Ba cheart go bhforbródh 
múinteoirí tacaíochta saineolas áirithe, níos doimhne ná mar a theastaíonn ó mhúinte‑
oir seomra ranga i measúnú agus sainaithint riachtanas speisialta oideachais. Ba cheart 
féachaint ar mhúinteoirí atá ar cuairt, ar feitheamh athbhreithniú ar a ról, mar mhúinte‑
oirí tacaíochta leis na scileanna speisialtóra atá riachtanach chun comhairle a chur ar an 
múinteoir ranga agus le tacú leis an dalta agus a t(h)uismitheoirí, go háirithe le linn na 
chéad bhlianta de shaol an linbh.

Moltar go láidir do scoileanna foireann múinteoirí a thógáil agus a chothabháil ag 
a bhfuil an taithí agus oiliúint riachtanach le tacú leis na riachtanais éagsúla atá 
ag daltaí le riachtanais speisialta oideachais agus go mbeadh na próisis phleanála 
riachtanacha i bhfeidhm lena chinntiú go bhfuil leibhéil chuí FGL (Forbairt Ghairmiúil 
Leanúnach) ann le tacú leis an gcuspóir seo.

Tá imlíne tugtha ag an NCSE de na rudaí a theastaíonn chun forbairt ghairmiúil chuí 
a sheachadadh do mhúinteoirí agus príomhoidí I riachtanais speisialta oideachais 
(feis Aguisín 3). Ba cheart go mbeadh modúl éigeantach In oideachas tosaigh maidir 
le hoideachas na leanaí seo. Ba cheart go mbeadh sé éigeantach go ndéanfadh gach 
múinteoir reatha FGL (Forbairt Ghairmiúil Leanúnach) agus ba cheart go gcinnfeadh 
an Chomhairle Múinteoireachta a leibhéal agus a mhinicíocht.

Tá an NCSE feasach go bhfuil tionscnaimh thábhachtacha á dtabhairt isteach faoi 
láthair chuig scoileanna ina bhfuil gné oiliúna. Áirítear iontu féinmheasúnú scoile 
agus an straitéis náisiúnta ar litearthacht agus uimhearthacht. D'fhonn 'tuirse 
oiliúna' a sheachaint, measann an NCSE gur cheart an oiliúint ar oideachas speisialta 
a phleanáil agus a fhorfheidhmiú laistigh de chreat oiliúna a sholáthraíonn 
tionscnaimh, go háirithe iad siúd a bhaineann le measúnú agus pleanáil oideachais.
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4.1 Ba cheart don Chomhairle Mhúinteoireachta agus don ROS a chinntiú 
go dtugtar an t‑eolas, scileanna, tuiscint agus inniúlacht riachtanach 
do mhúinteoirí chun riachtanais foghlama éagsúla daltaí le riachtanais 
speisialta oideachais a shásamh. 

4.2 Ba cheart go ndéanfadh an Chomhairle Mhúinteoireachta coinníoll de 
leibhéil éigeantacha agus minicíochta FGL (Forbairt Ghairmiúil Leanúnach) is 
gá a dhéanamh chun daltaí le riachtanais speisialta oideachais a mhúineadh 
laistigh de chreat FGL foriomlán do mhúinteoirí.

4.3 Measann an NCSE gur cheart don ROS iniúchadh oiliúna a dhéanamh ar gach 
scoil lena fháil amach cé mhéad díobh a bhfuil rochtain acu ar mhúinteoir 
tacaíochta foghlama/acmhainne. 

Measann an NCSE gur cheart do mhúinteoirí lánoilte atá cláraithe leis an gComhairle 
Mhúinteoireachta oideachas a chur ar dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais, mar 
aon le daltaí eile. Tá an próiseas sainchomhairliúcháin dírithe ar an ngá meabhairbhraithe 
do thacaíochtaí oideachais breise don daonra daltaí seo, a deir sé go raibh CRSnna ag 
sásamh go pointe áirithe. Áiríodh le samplaí de na riachtanas oideachais seo, forbairt 
scileanna eagraithe, sóisialta/cumarsáide agus saoil.

Tá sé ráite ag an ROS cheana go bhfuil an múinteoir príomhshrutha freagrach as a chinntiú 
go gcuirtear clár foghlama agus timpeallacht a chuireann ar a gcumas rochtain a fháil ar 
an gcuraclam chun a bhfoghlaim a chur chun cinn ar fáil do gach dalta, lena n‑áirítear iad 
siúd le riachtanais speisialta oideachais (ROS, 2007). Measann an NCSE go bhfuil forbairt 
scileanna eagraithe, sóisialta/cumarsáide agus saoil lárnach sa phróiseas seo agus gur 
cheart, dá bhrí sin, féachaint air mar chuid de fhreagrachtaí gach múinteora.

Cé go dtuigtear an pointe seo go ginearálta ag leibhéal bunscoile, tá imní ann go dteast‑
aíonn béim a chur ar an bpointe arís, go háirithe ag leibhéal iar‑bhunscoile. Dá réir seo, ba 
cheart don ROS róil agus freagrachtaí múinteoirí a athshonrú lena chinntiú go bhfeictear 
gur cuid de fhreagracht an mhúinteora atá ann, anuas ar dhul chun cinn acadúil, cuir le 
forbairt an daltaí i bhforbairt fhoriomlán an daltaí, mar shampla sna nithe seo:

• Teanga, litearthacht agus uimhearthacht

• Scileanna sóisialta agus cumarsáide

• Bainistiú agus féinrialáil iompair

• ICT

• Scileanna luaile

• Scileanna eagraithe

• Scileanna airde agus comhdhírithe

• Scileanna saoil, mar shampla, bainistiú airgid, earraí a cheannach i siopaí, bia a ordú 
ó bhiachlár, amchláir bus a léamh agus mar sin de.

B'fhéidir go mbeadh gá róil agus freagrachtaí múinteoirí tacaíochta a athshonrú chomh 
maith agus go mbeadh tagairt fhollasach ann do na gnéithe thuas.
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Moladh 5

Molann an NCSE go soiléireodh an ROS ról agus freagrachtaí gach gairmí oidea‑
chais i ndáil le riachtanais speisialta oideachais, lena n‑áirítear múinteoirí ranga 
agus múinteoirí tacaíochta lena chinntiú go mbeidh tuiscint iomlán acu ar chineál 
agus méid a bhfreagrachtaí.

4.4.2 Luath‑idirghabháil

Glactar go huilíoch le luath‑idirghabháil mar ghné lárnach de thacú le hoideachas leanaí 
le riachtanais speisialta oideachais agus tig leis ról a bheith aige chun deacrachtaí a 
eascraíonn ar an gcéad dul síos a chosc. Agus aitheantas á thabhairt dá thábhacht, 
tacaíonn an Stát le luath‑idirghabháil do na leanaí seo trí mhaoiniú a chur ar fáil do roinnt 
socruithe, lena n‑áirítear:

• Socruithe luath‑idirghabhála le maoiniú ROS ceangailte le scoileanna príomhshrutha 
agus speisialta do leanaí le huathachas (agus míchumas fisiciúil i mbeagán cásanna).

• Tá freagracht ar an Roinn Leanaí as socruithe réamhscoile phríobháideacha arna 
dtacú ag Scéim Cúram agus Oideachas na Luath‑óige (COLÓ).

• Socruithe luath‑idirghabhála le maoiniú FSS ceangailte le soláthróirí seirbhíse.

• Socruithe réamhscoile príobháideacha arna dtacú ag cúnamh deontais FSS nó cúntóir 
réamhscoile le maoiniú FSS.

 (ROS, Ciorclán 0026/2012f)

Mar bheart eatramhach, tá scéim teagaisc bhaile ar fáil do leanaí incháilithe le riachta‑
nais speisialta oideachais atá ag fanacht ar shocrúchán oideachais. Is d'idirghabháil 
teagaisc oideachais amháin atá an teagasc baile agus cuirtear ar fáil é ar an mbonn nach 
bhfuil socrúchán scoile ar fáil. Áirítear ann, leanaí le neamhord de chuid speictream an 
uathachais (NSU), ó trí bliana d'aois ar aghaidh nach bhfuil rochtain acu ar áir i socrúchán 
NSU, lena n‑áirítear rang luath‑idirghabhála. Tá sé ar fáil chomh maith do leanaí, idir dhá 
bhliain go leith agus trí bliana ar measadh go raibh NSU (Neamhord de Chuid Speictream 
an Uathachais) orthu bunaithe ar chritéir DSM IV nó ICD 10 (ROS, 2012f).

Níl an NCSE ar an eolas maidir le haon bhonn fianaise chun soláthar luath‑idirghabhála a 
chur ar fáil do roinnt leanaí le roinnt míchumais agus ní do leanaí eile. Tuigeann an NCSE 
chomh maith go soláthraíonn go leor de na socruithe thuas leibhéal éagsúla tacaíochta 
do leanaí, mar shampla soláthraíonn an scéim teagaisc baile suas le 20 uair sa tseachtain, 
soláthraíonn scéim COLÓ (Cúram agus Oideachas na Luath‑óige) 15 uair. Tá comhairle 
faighte ag an NCSE chomh maith ó ghairmithe sláinte maidir leis an ngá le rabhadh i solá‑
thar cúram leithscartha do leanaí le riachtanais speisialta oideachais – a mhéid is gur 
cheart é a sheachaint chomh fad agus is féidir ina saoil.

Tá sé dóchúil go mbeidh roinnt leanaí ag a bhfuil riachtanais leighis bhagrach don bhea‑
tha óna dteastóidh tacaíocht speisialtóra leanúnach ó bheirtear iad. Molann an NCSE 
go bhfaigheadh gach leanbh oideachas luathbhlianta le chéile i dtimpeallacht chuim‑
sitheach, a mhéid agus is féidir. Ba cheart acmhainní cuí a thabhairt don tseirbhís seo, arna 
seachadadh trí scéim Chúram agus Oideachas na Luath‑óige (COLÓ), chun na tacaíochtaí 
riachtanacha a chur ar fáil do leanaí le riachtanais speisialta oideachais.
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Moladh 6

6.1 Ba cheart go soláthródh scéim COLÓ (Cúram agus Oideachas na Luath‑óige) 
tacaíocht luath‑idirghabhála an Stáit do gach leanbh réamhscoile, lena 
n‑airítear iad siúd a bhfuil na riachtanais speisialta oideachais is casta acu 
agus ba cheart go mbeadh acmhainní cuí acu chun sin a dhéanamh. Ba 
cheart, dá bhrí sin, acmhainní ó scéimeanna reatha luath‑idirghabhála an 
Stáit a chomhcheangal leis an scéim COLÓ.

6.2 Ba cheart don Roinn Leanaí dá bhrí sin, i gcomhthéacs a bhfreagracht as 
an scéim COLÓ, na cáilíochtaí riachtanacha a shainiú d'fhoireann an COLÓ 
(Cúram agus Oideachas na Luath‑óige) lena chinntiú go bhfuil oiliúint leorga 
acu in oideachas luath‑óige agus riachtanais speisialta oideachais.

4.4.3 Tacaíochtaí a theastaíonn ó roinnt daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu chun rochtain a fháil ar an oideachas i suíomh na scoile

4.4.3.1 Soláthar tacaíochtaí cúraim

Is léir go bhfuil an fhreagracht as oideachas agus cúram an dalta le riachtanais spei‑
sialta oideachais ar an scoil agus an múinteoir. Ach, aithníonn an NCSE go bhféadfadh an 
tacaíocht cúraim a theastaíonn ó roinnt daltaí le riachtanais speisialta oideachais a bheith 
níos mó ná a bheifí ag súil leis ó mhúinteoir seomra ranga de bharr a f(h)reagracht le cúram 
a thabhairt do na daltaí eile sa rang. Áirítear le samplaí cás nach bhfuil an dalta in ann dul 
chuig an leithreas astu féin agus go dteastaíonn cúnamh uathu le linn an lá scoile nó más 
gá do dhalta ardaitheoir a úsáid chun rochtain a fháil ar áiseanna leithris. Cuirtear tacaíocht 
chúraim bhreise ar fáil do na daltaí seo le riachtanais chúraim shuntasacha ag eascairt ó 
mhíchumais tríd an scéim CRS.

Teastaíonn tacaíocht chúraim ó roinnt daltaí le riachtanais chúraim shuntasacha ar feadh 
a n‑ama ar scoil, cé nach dteastóidh sé ó go leor eile ach ar feadh tréimhse ghearr go dtí 
go n‑aimsíonn siad scileanna cónaithe níos neamhspleáiche. Ba cheart feidhm a bhaint 
as tacaíochtaí breise a leithdháiltear do scoileanna tríd an scéim CRS ar bhonn phleanáil 
oideachais aonair a ionchorpraíonn pleananna cúraim. Ba cheart go léireodh na plean‑
anna seo go soiléir:

• An riachtanas do thacaíocht chúraim.

• An chaoi ina n‑úsáidfear tacaíocht chúraim chun tairbhe an dalta i mbaint amach na 
spriocanna a leagtar amach.

• An chaoi gcuirfidh an tacaíocht chúraim forbairt scileanna cónaithe neamhspleáiche 
chun cinn.

• Torthaí a bhainfidh an dalta amach.

Luaitear san Acht EPSEN, 2004 (An tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhFuil Riachtanais 
Speisialta Oideachais Acu) gur cheart cúnamh a thabhairt do dhaltaí le riachtanais spei‑
sialta oideachais 'an scoil a fhágáil leis na scileanna cuí le bheith rannpháirteach, chuig 
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leibhéal a gcumais ar bhealach cuimsitheach i ngníomhaíochtaí sóisialta agus geilleagair 
an tsochaí agus saol neamhspleách agus comhlíonta a bheith acu' (Acht EPSEN, 2004).

Ba cheart go gcuirfí i gcuimhne do scoileanna, dá bhrí sin, go bhfuil sé tábhachtach 
neamhspleáchas a chothú i dtimpeallacht oideachais agus spleáchas nach gá do na daltaí 
seo a sheachaint. Caithfear cothromaíocht a aimsiú idir an tacaíocht chúraim riachtanach 
a leithdháileadh agus ceart an linbh le scileanna neamhspleáchais pearsanta a fháil.

Agus neamhspleáchas á chothú, tá sé an‑tábhachtach an cineál agus an leibhéal 
tacaíochta a mheaitseáil le cineál agus méid riachtanas measta an dalta. Mar shampla, 
d'fhéadfadh dalta le lagú amhairc riachtanais chúraim a bheith acu ar féidir a shásamh 
trí oiliúint soghluaisteacht nó oiliúint in úsáid na teicneolaíochta cuí. Mar a chéile, 
d'fhéadfadh riachtanais chumarsáide a bheith ag dalta bodhar ar féidir a shásamh trí 
thacaíocht dian i ngnóthachtáil teanga comharthaíochta nó trí rochtain a fháil ar their‑
ipe urlabhra agus teanga. D'fhéadfadh riachtanais chúraim a bheadh ag leanbh le neam‑
hord mothúchánach agus iompair a shásamh trí scileanna múinteoireachta i bhféinrialáil 
iompair. Is mó an seans go bhfoghlaimeoidh an leanbh le neamhspleáchas a fhorbairt 
agus go mbeidh féinmhuinín acu má mheaitseáiltear an cineáil agus leibhéal tacaíochta 
cuí le riachtanais chúraim mheasta an linbh. Leagtar amach i dTábla 21, Aguisín 4 riachta‑
nais tacaíochta féideartha daltaí le riachtanais speisialta oideachais agus tugtar moltaí de 
bhealaí éagsúla ina féidir na riachtanais seo a shásamh san chóras oideachais.

4.4.3.2 Breistacaíochtaí oideachais

Tháinig comhdhearcadh ginearálta chun cinn le linn an phróisis sainchomhairliúcháin go 
mbainfeadh daltaí le riachtanais speisialta oideachais tairbhe as breistacaíochtaí oidea‑
chais i scoileanna, arna dhíriú ar fheabhas teanga, litearthacht, uimhearthacht agus scile‑
anna cumarsáide, forbairt comhdhírithe agus/nó féinrialáil i mbainistiú iompair agus 
mar sin de. Tá fianaise soiléir go bhfuil ról an CRS in Éirinn fairsingithe ag scoileanna chun 
sainchúram oideachais a áireamh in ionad a bheith ina ról 'cúraim' amháin (ROS, 2011a). 
Seans gur chuid den chúis atá leis an bhfairsingiú seo an bhearna a fheictear i ndáil leis an 
ngá le breistacaíochtaí oideachais a líonadh. Mhol grúpa sainchomhairliúcháin amháin 
go bhféadfaí ról 'múinteoir cúnta' a fhorbairt chun tacaíocht oideachais a chur ar fáil do 
dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais.

Is léir go bhfuil luach ag go leor tuismitheoirí agus múinteoirí ar obair na CRSnna agus go 
gcreideann siad go bhfaigheann daltaí le riachtanais speisialta oideachais tairbhe óna 
dtacaíocht. Is saincheist i bhfad níos leithne anois, áfach, atá sa chaoi a gcuirtear tacaíocht 
oideachais ar fáil i seomraí ranga, agus an ról atá ag paraphroifisiúnaigh ina chur ar fáil, ná 
an tsaincheist de sholáthar na tacaíochtaí cuí do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais. 
Is saincheist atá ann chomh maith a ndéantar díospóireacht leathan air i litearthacht taighde.

Léiríonn staidéir thaighde go bhfuil buarthaí móra ann a bhaineann le ról na foirne 
tacaíochta sa seomra ranga do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais agus go bhfuil 
siad débhríoch maidir le héifeachtacht na tacaíochta seo (Giangreco & Doyle, 2007; 
Blatchford et al, 2009; Webster & Blatchford, 2013). Léiríonn torthaí gur féidir le tacaíocht 
pharaphroifisiúnach na torthaí seo a bheith aige de thaisme:
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• Ní bhíonn an oiread rannpháirtíochta ag múinteoirí i bhfoghlaim daltaí le riachtanais 
speisialta oideachais.

• Bíonn siad róspleách ar an tacaíocht sin.

• Bíonn siad ar leithlis sóisialta ó dhaltaí eile.

• Ní gá go bhfeabhsódh an tacaíocht seo a dtorthaí acadúla.

De bharr fianaise mhéadaitheach idirnáisiúnta gur féidir le paraphroifisiúnaigh a bheith ina 
mbac le rochtain ar an múinteoir agus lán‑rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí sa seomra 
ranga, measann an NCSE nach bhfuil dóthain fianaise, ag an bpointe seo, le tacú le tabhairt 
isteach grád nua an chúntóra múinteoireachta le hoibriú go sonrach le daltaí le riachtanais 
speisialta oideachais. Léiríonn an taighde, áfach, caidreamh láidir idir caighdeán na múin‑
teoireachta agus torthaí a bhaineann an grúpa daltaí seo amach. Creideann an NCSE go 
bhfuil riachtanais oideachais chasta ag na daltaí seo agus gur cheart go múinfeadh múin‑
teoirí láncháilithe agus a bhfuil taithí acu agus a bhfuil na scileanna cuí acu chun a riachta‑
nais a shásamh. Measann an NCSE dá bhrí sin gur cheart lánriachtanais oideachais daltaí 
le riachtanais speisialta oideachais a shásamh trí mhúinteoirí lánoilte a thabhairt do scoile‑
anna a bhfuil na scileanna cuí acu chun riachtanais na ndaltaí seo a shásamh.

4.4.3.3 Soiléiriú ról an CRS

Dhírigh go leor plé agus tráchtaireacht ar an scéim CRS reatha. Cothaítear go leor de mar 
gheall ar mhian lena chinntiú go bhfaigheann daltaí le riachtanais speisialta oideachais 
tairbhe as tacaíocht phara‑oideachais bhreise agus mar gheall ar chreideamh gur cheart 
CRS a fhágáil ina p(h)ost chomh fada agus is féidir leis an leanbh tairbhe oideachais a fháil 
ón tacaíocht sin. Tá coimhlint idir coinneáil tacaíochta ar chúinsí oideachais agus ról an 
CRS mar a luaitear i gciorcláin.

Measann an NCSE gur cheart don ROS ról cúraim an CRS a shoiléiriú, arna mholadh sa 
Tuairisc Luach ar Airgead agus Athbhreithniú Beartais ar an scéim CRS a rinneadh le déanaí 
(ROS, 2011a). Éiríonn go leor den mhearbhall as an liosta dualgas a leagtar amach in Aguisíní 
de Chiorcláin ROS 08/02 agus 71/2011, ina dtugtar samplaí de dhualgais CRS a leithdháiltear 
ach nach gcuimsítear ina ról don scoil iomlán. Molann an NCSE (An Chomhairle Náisiúnta Um 
Oideachas Speisialta) go soiléireodh an ROS:

• Ba cheart go ndíreofaí obair an CRS, ó threoir ón bpríomhoide, ar tacaíocht a thab‑
hairt do riachtanais chúraim daltaí le riachtanais speisialta oideachais agus ba cheart 
í a mhionathrú de réir na riachtanas seo.

• Ba cheart go mbeadh an CRS dírithe i gcónaí ar scileanna maireachtála neamhspleá‑
cha a fhorbairt.

• D'fhéadfadh an CRS cúnamh ginearálta a thabhairt don mhúinteoir ranga, faoi thre‑
oir an phríomhoide.

Ba cheart a shoiléiriú a thuilleadh, cé go leithdháiltear CRSnna chuig an scoil ar bhonn 
riachtanais chúraim shuntasacha, nach bhfuil bac orthu bheith rannpháirteach i ngníom‑
haíochtaí oideachais a bhaineann le próifíl áirithe an dalta a dtacaíonn siad leo, chomh 
fada is a dhéantar na gníomhaíochtaí seo faoi mhaoirsiú múinteora. D'fhéadfaí a áireamh 
leis na gníomhaíochtaí seo a bheith páirteach i léitheoireacht beirte, cur i láthair obair 
ag daltaí le riachtanais speisialta oideachais agus mar sin de. Caithfidh tuiscint iomlán a 
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bheith ag tuismitheoir agus scoileanna, áfach, go bhfuil CRSnna ann ar chúiseanna cúraim 
amháin agus má thagann leanbh eile óna dteastaíonn cúram chuig an scoil, d'fhéadfaí an 
CRS a úsáid chun cúram an linbh sin a shásamh chomh maith.

Ar deireadh, ba cheart go gcinnteodh boird bhainistíochta go bhfaigheann CRSnna 
dóthain oiliúna agus go bhfuil an inniúlacht acu tabhairt faoi na dualgais a thugtar dóibh.

Moladh 7 

7.1 Ba cheart don ROS tábhacht agus lárnacht an mhúinteora in oideachas agus 
cúram gach linbh a athshonrú, lena n‑áirítear daltaí le riachtanais speisialta 
oideachais. 

7.2 Ba cheart don ROS ról an CRS a shoiléiriú chomh maith, mar a moladh sa 
tuairisc LAA (Luach ar airgead)) le déanaí. 

7.3 Ba cheart tacaíochta múinteoireachta agus cúraim a leithdháiltear le 
scoileanna a úsáid ar bhonn pleanála oideachais aonair a léiríonn go soiléir 
an riachtanas don tacaíocht seo agus an chaoi ina n‑úsáidfear é chun tairbhe 
an dalta chun spriocanna a bhaint amach. 

7.4 Ba cheart go gcinnteodh boird bhainistíochta go bhfaigheann CRSnna 
dóthain oiliúna agus go bhfuil an inniúlacht acu tabhairt faoi na dualgais a 
thugtar dóibh sa scoil. 

Molann an NCSE go gcaithfear leanúint ag tabhairt tacaíocht chúraim bhreise le cuidiú le 
scoileanna tacaíocht a thabhairt do dhaltaí a bhfuil a riachtanais chúraim acu atá i bhfad 
níos airde ná a mbeifí ag súil go mbeadh múinteoir in ann a sheachadadh sa seomra 
ranga. Ach, d'aontaigh comhlachtaí bainistithe, múinteoirí Iar‑bhunscoile agus daltaí 
nach bhfuil rochtain ar thacaíocht CRS inmhianaithe do dhaltaí iar‑bhunscoile mura bhfuil 
géarghá leo. Is í an chúis atá leis seo, gur féidir leis a bheith mar bhac ar a neamhspleáchas 
agus a riachtanais sóisialaithe ag an aois seo. Aithníodh, áfach, go bhféadfadh tacaíocht 
CRS ghearrthéarma a bheith de dhíth ar dhaltaí Iar‑bhunscoile chun riachtanais chúraim 
áirithe a shásamh ag am áirithe.

Measann an NCSE (An Chomhairle Náisiúnta Um Oideachas Speisialta) go dteastaíonn 
breisthacaíocht teagaisc ó fhormhór daltaí Iar‑bhunscoile le riachtanais speisialta oidea‑
chais i scoileanna príomhshrutha ó mhúinteoirí lánoilte, seachas tacaíocht chúraim. Tá sé 
seo i gceist do leanaí de réir mar a fhásann siad níos neamhspleáiche agus a théann siad 
trí chéimeanna deiridh na bunscoile. Ba cheart go dtabharfadh tacaíocht teagaisc bhreise 
mar seo torthaí foghlama feabhsaithe do na daltaí seo:

• Trí rannpháirteacht sa churaclam iar‑bhunscoile a ardú.

• Trína scileanna litearthachta agus uimhearthachta a fheabhsú.

• Trí chuidiú leo a n‑iompar a fhéinrialáil.

• Trí thacú le foghlaim agus teagasc ábhar an churaclaim.

• Trí scoileanna iar‑bhunscoile a chumasú dul i ngleic le samhlacha tacaíochtaí oidea‑
chais atá níos feiliúnaí chun riachtanais oideachais an ghrúpa daltaí seo a shásamh, 
lena n‑áirítear tacaíocht sa rang, teagasc foirne agus obair ghrúpa bheag.
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Molann an NCSE (An Chomhairle Náisiúnta Um Oideachas Speisialta) dá bhrí sin:

Moladh 8

8.1 Ba cheart go mbeadh leithdháileadh tacaíochtaí cúraim do dhaltaí le 
riachtanais speisialta oideachais faoi cheangal ama agus nasctha le 
spriocanna cúraim mar chuid de phróiseas plean foghlama aonair (ag 
ionchorprú pleananna cúraim) arna gcur le chéile ag scoileanna. 

8.2 Ba cheart go dtuairisceodh scoileanna díreach chuig an NCSE (An 
Chomhairle Náisiúnta Um Oideachas Speisialta) in aghaidh spriocanna a 
leagadh amach i ndáil leis an bplean oideachais aonair lena chinntiú go 
ndéantar maoirsiú seachtrach ar úsáid tacaíochtaí cúraim breise.

8.3 Ba cheart aistriú chuig an iar‑bhunscoil a aithint mar am ríthábhachtach 
do dhalta le riachtanais speisialta oideachais. Ba cheart go léireofaí é seo i 
bpleananna oideachais aonair do ranganna a ceathair agus a cúig agus go 
ndíreofaí iontu ar chinntiú go bhfeabhsaítear, a mhéid agus is féidir, riachtanais 
chúraim daltaí sula mbogann siad go dtí an iar‑bhunscoil. Níor cheart go mbeadh 
tacaíocht CRS ag teastáil ach ó dhaltaí le riachtanais chúraim ainsealacha agus 
tromchúiseacha ag eascairt ó mhíchumas i rang a sé sa bhunscoil agus in iar‑
bhunscoileanna. Ba cheart tacaíocht cúraim a bhíonn ar fáil dá bharr seo a ath‑
infheistiú i dtacaíochtaí teagaisc breise don ghrúpa daltaí seo. 

8.4 Ba cheart tuilleadh tacaíochta teagaisc breise ó mhúinteoirí cáilithe a chur 
ar fáil san iar‑bhunscoil chun feabhsúchán torthaí oideachais a thiomáint 
do dhaltaí trí leibhéil litearthachta agus uimhearthachta a fheabhsú, trí 
rannpháirtíocht an dalta sa scoil a mhéadú agus trí mhúnlaí tacaíochta 
teagaisc a chur i bhfeidhm a théann i ngleic go cuí lena riachtanais oideachais.

8.5 Caithfidh iar‑bhunscoileanna pleanáil a dhéanamh chun daltaí le 
riachtanais speisialta oideachais a rollú agus pleananna a chur i bhfeidhm 
le cuidiú le daltaí a mbeidh deacrachtaí acu an t‑aistriú a dhéanamh. 

4.4.3.4 Leithdháileadh tacaíochta cúraim breise i scoileanna speisialta

Tá an NCSE (An Chomhairle Náisiúnta Um Oideachas Speisialta) ar an eolas go bhfuil 
an leibhéal tacaíochta cúraim a theastaíonn ó fhormhór scoileanna speisialta réasúnta 
seasmhach ó bhliain go bliain mar nach n‑athraíonn próifíl na ndaltaí a rollaítear i bhform‑
hór na scoileanna seo go ginearálta. Mar sin féin, caithfidh scoileanna speisialta iarratas 
a dhéanamh ar thacaíochtaí cúraim do na daltaí seo ar bhonn bliantúil agus caithfidh 
ERSOnna (Eagraithe Riachtanas Speisialta Oideachais) na hiarratais seo a phróiseáil. Tá 
imní ar an NCSE (An Chomhairle Náisiúnta Um Oideachas Speisialta) gur cheart cúram cuí 
a chur ar fáil do dhaltaí i scoileanna speisialta agus gur cheart comhsheasmhacht a bheith 
ann maidir le leibhéil foirne ó bhliain go bliain.

Tá bealach á lorg ag an NCSE chun éifeachtúlachtaí riaracháin a ardú do scoileanna agus 
an NCSE araon chun an líon leithdháiltí is ceart do scoileanna speisialta a chur isteach ar 
bhonn bliantúil a laghdú. Níl an moladh seo á dhéanamh chun airgead a shábháilte ach 
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tá sé i gceist ag an NCSE go mbeidh am teagaisc breise ar fáil i scoileanna le díriú ar thea‑
gasc agus foghlaim agus go mbeidh am ERSO (Eagraí Riachtanas Speisialta Oideachais) 
breise ar fáil do ERSOnna chun comhairle agus treoir a thabhairt do scoileanna de bharr 
éifeachtúlachtaí níos mó.

Tá sé tábhachtach a chinntiú nach mbíonn aon imní gan ghá ar thuismitheoirí ná scoile‑
anna de bharr athraithe. Is mian leis an NCSE neamhchinnteacht i scoileanna speisialta ag 
leibhéal tacaíochtaí CRS mar aon le hualach riaracháin nach gá a laghdú agus cúis bhuar‑
tha bhliantúil nach gá do thuismitheoirí, CRSnna agus scoileanna a dhíbirt. Ba cheart go 
n‑aithneofaí sa bhunús don chóras leithdháilte seo go mbíonn riachtanais chúraim go leor 
de na daltaí i scoileanna speisialta réasúnta seasmhach thar am agus ag an am céanna ag 
cinntiú nach bhfágtar acmhainní in áit nuair nach dteastaíonn siad.

Moladh 9

Molann an NCSE gur cheart bunús nua do leithdháileadh tacaíochtaí cúraim breise 
a fhorbairt do scoileanna agus ranganna speisialta.

4.4.3.5 Teicneolaíocht oiriúnaitheach

Tig le teicneolaíocht oiriúnaitheach ról lárnach bheith aige i gcumasú daltaí áirithe le 
riachtanais speisialta oideachais le rochtain a fháil ar oideachas. Áirítear sa téarma réimse 
leathan teicneolaíochtaí ó áiseanna éisteachta, áiseanna lagamhairc, cathaoireacha rothaí 
go háiseanna cumarsáide ardteicneolaíochta ríomhchuidithe. Tá dul chun cinn teicneo‑
laíochta á dhéanamh ar feadh an ama agus tá an teicneolaíocht atá ar fáil ag athrú i gcónaí.

Tugann ROS cúnamh deontais do scoileanna chun an cineál trealaimh speisialtóra rítháb‑
hachtaigh a theastaíonn a cheannach do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais 
chun rochtain a fháil ar an gcuraclam (ROS, 2013a). Tá an cúnamh deontais bunaithe ar 
riachtanais an dalta, a chaitheann gairmí cuí a cheapadh agus a lua. Déanann Eagraithe 
Riachtanais Speisialta Oideachais (ERSOnna) moltaí ar iarratais scoile agus ansin tugann 
an ROS maoiniú don scoil chun an trealamh a cheannach.

Tá imní ar an NCSE go dtuairiscíonn roinnt daltaí agus tuismitheoirí go bhfuil moill i roch‑
tain a fháil ar an teicneolaíocht oiriúnaitheach a moladh dóibh. Tuairiscíodh chomh maith 
go mbíonn deacrachtaí ag daltaí ag aistriú trealaimh, oiriúnaithe dá n‑úsáid, chuig an 
iar‑bhunscoil. Tá an NCSE soiléir go gceadaítear do dhaltaí teicneolaíocht den chineál seo 
a aistriú chuig iar‑bhunscoil ach amháin má theastaíonn sé ó dhalta eile sa bhunscoil. 
Molann an NCSE go mbeadh sé cuiditheach don ROS an staid seo a shoiléiriú do scoile‑
anna agus tuismitheoirí nuair a cheadaítear an teicneolaíocht seo.

Measann an NCSE gur cheart go mbeadh rochtain tráthúil agus chomhsheasmhach ag 
daltaí le riachtanais speisialta oideachais ar theicneolaíocht oiriúnaitheach nuair is gá. 
Caithfidh gairmithe coinneáil suas chun dáta le forbairt sa réimse seo le go mbeidh siad 
in ann breithiúnais eolacha a dhéanamh maidir le moladh cuí agus éifeachtúil ó thaobh 
costais chun riachtanais aonair a shásamh. Caithfear tacú le múinteoirí chomh maith chun 
aithne a chur ar an teicneolaíocht chun go mbeidh siad in ann tacú leis na daltaí atá á úsáid.
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Tá an NCSE ar an eolas go gcaitear os cionn €1.26 milliún go bliantúil ar theicneolaíocht 
oiriúnaitheach a chur ar fáil do na daltaí siúd a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus a 
dhéanann iarratais nua ar an teicneolaíocht sin (Foinse: ROS, 2012). Braitheann an córas oidea‑
chais ar an tuairisc ghairmiúil a chineann riachtanais an dalta agus a dhéanann moltaí. Níl aon 
chaighdeáin i bhfeidhm, áfach, chun na gairmithe seo a threorú agus níl saineolas ag foire‑
ann an ROS ná na ERSOnna (Eagraithe Riachtanas Speisialta Oideachais) sa réimse seo.

Dá bhrí sin, d'fhonn a chinntiú go mbainfear an úsáid is fearr as an acmhainn luachmhar 
seo, molann an NCSE go bhforbrófaí beartas náisiúnta do theicneolaíocht oiriúnaitheach 
a théann i ngleic le:

• Cuspóir scéim na teicneolaíochta oiriúnaithí.

• Forbairt caighdeán chun gairmithe a threorú agus moltaí á dhéanamh acu.

• An cineál teicneolaíochta oiriúnaithí is ceart a chur ar fáil.

• An bunús le cúnamh deontais do scoileanna.

• Róil agus freagrachtaí na bpearsanra ábhartha chun comhsheasmhacht a chinntiú sa 
teicneolaíocht a chuirtear ar fáil.

• Riachtanais oiliúna.

Ar an mbonn seo, ba cheart a thabhairt faoi deara gur choimisiúnaigh an tÚdarás Náisiúnta 
Míchumais (ÚNM) taighde le déanaí ar chur chuigí le teicneolaíocht oiriúnaitheach a chur 
ar fáil in Éirinn (Cullen et all, 2012). Léiríonn an taighde seo go bhfuil gá le treoirlínte do 
bhunscoileanna agus iar‑bhunscoileanna agus gairmithe a thabharfaidh faisnéis soiléir 
ar chritéir cháilíochta agus freagrachtaí na scoile agus a dhéanfaidh cur cíos ar na cosáin 
chun rochtain a fháil ar theicneolaíocht oiriúnaitheach.

Moladh 10

Ba cheart don NCSE grúpa oibre a bhunú, le saineolas TO (Teicneolaíocht 
Oiriúnaitheach), chun beartas náisiúnta a fhorbairt ar chaighdeáin do mholtaí 
gairmiúla agus chun cinneadh a dhéanamh maidir leis na tacaíochtaí a theast‑
aíonn i gcomhthéacs oideachais agus an úsáid leanúnach is fearr atá le baint as na 
hacmhainní seo. 

Ba cheart saineolas IT boird oideachais agus oiliúna a fhiosrú lena bhunú an bhfé‑
adfadh na boird seo ról leanúnach a bheith acu i soláthar saineolais ar theicneo‑
laíocht oiriúnaitheach do scoileanna go réigiúnach. 

4.4.3.6 An scoilbhliain sínithe (Soláthar Iúil)

Tá scoilbhliain sínithe ar fáil faoi láthair do leanaí le míchumais foghlama tromchúiseacha/
diana agus dóibh siúd le neamhord de chuid speictream an uathachais. Tuigeann an NCSE 
gur bunaíodh an scéim i dtosach do dhaltaí le míchumais foghlama ghinearálta tromchúi‑
seacha/diana i 1997 tar éis breith san Ard‑Chúirt i gcás Paul O’Donoghue v the Minister for 
Health and the Minister for Education.

Ina bhreithiúnas, deir an Breitheamh O'Hanlon i ndáil le leanúnachas oideachais: "Is 
dóchúil go mbíonn an saoire fada a tharlaíonn i ngnáthshaol na bunscoile ina chúis le 
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caillteanas talún nach féidir a fháil ar ais i gcás leanaí le míchumas tromchúiseach agus 
dian. Dá réir sin, le déileáil go cuí lena riachtanais is cosúil go gcaithfear an próiseas múin‑
teoireachta a bheith leanúnach a mhéid agus is praiticiúil ar feadh na bliana ar fad." 
(O’Donoghue v an tAire Sláinte [1993] IEHC 2)

In 2001, síníodh an scéim chun leanaí le huathachas i scoileanna agus ranganna speisialta 
a áireamh agus leithdháileadh teagasc sa bhaile do leanaí a fhreastalaíonn ar scoileanna nach 
bhfuil páirteach sa scéim. Ina dhiaidh sin in 2004, shínigh an scéim chun gach leanbh le huatha‑
chas a fhaigheann tacaíocht teagaisc acmhainne i scoileanna príomhshrutha a áireamh.

Ach, níl an NCSE ar an eolas faoi aon bhonn fianaise faoinar síníodh an scéim chun grúpa 
sainiúil eile daltaí le riachtanais speisialta oideachais a áireamh agus ní catagóirí eile. 
Measann an NCSE gur cheart gurb é an prionsabal go mbeadh rochtain ar na tacaíochtaí 
atá ar fáil do leanaí le riachtanais speisialta oideachais a bheith cothrom agus bunaithe ar 
a leibhéal riachtanais seachas a gcatagóir míchumais. Dá réir sin, molann an NCSE:

Moladh 11

Ba cheart don ROScuspóir scéim na scoilbhliana sínithe a shoiléiriú (Soláthar Iúil) 
agus a chritéir cháilithe a athbhreithniú. 

4.4.3.7 Foirgnimh scoile mionathraithe/trealamh speisialtóra

Tá freagracht ar aonad tógála an ROS as mionathrú le foirgnimh scoile a mhaoiniú chun 
rochtain do leanaí le riachtanais speisialta oideachais a chumasú. Áirítear leis an réimse 
mionathruithe síneadh a thógáil chun rang nó aonad speisialta a chuimsiú, leithreas sách 
mór a chur ar fáil chun ardaitheoir a ghlacadh, rampaí agus/nó ardaitheoirí a shuiteáil 
agus troscán mionathraithe a sholáthar.

Tá sé tábhachtach go ndéantar mionathruithe ar fhoirgnimh sula dtagann na daltaí 
chuig an scoil chun go mbeidh siad críochnaithe agus go mbeidh am ag an bhfoireann 
dul i dtaithí orthu. Teastaíonn dóthain ama dírithe isteach ón aonad tógála chun prói‑
sis bhuiséid agus fála a cheadú, chun faomhadh reachtúil a fháil d'athchumrú foirgnimh, 
d'fhaomhadh pleanála a cheadú, do dhearadh ailtireachta, agus mar sin de. Tig leis dhá 
bhliain a thógáil lena chinntiú go bhfuil an mionathrú is cuí ag an scoil don dalta lena 
mbaineann agus fiú meánleibhéal mionathruithe a chur i gcrích le foirgneamh scoile.

Tarlaíonn rollú, áfach, go ginearálta sé mhí sula dtosaíonn an dalta, rud nach bhfágann 
mórán ama chun na mionathruithe foirgnimh riachtanacha a dhéanamh, nuair is gá. 
Ar an gcúis seo, tá sé an‑tábhachtach go gcuireann scoileanna iarratais isteach chuig an 
aonad tógála go tapa agus is féidir agus a luaithe agus a bhíonn siad ar an eolas maidir le 
riachtanais duine aonair. Sula ndéantar mionathruithe costasacha, ba cheart go mbeadh 
ar an scoil a dheimhniú go bhfuil an socrúchán ar fáil agus go bhfuil an leanbh rollaithe 
ag tuismitheoirí agus gur thug siad dearbhú go mbeidh an leanbh ag freastal ar an scoil.

D'fhonn a chuidiú le scoileanna na hiarratais chearta a dhéanamh le mionathruithe foir‑
gnimh agus trealamh speisialtóra, ba cheart don NCSE oibriú le haonad pleanála agus 
tógála ROS chun an saineolas riachtanach a chur ar fáil do scoileanna maidir le mionath‑
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ruithe foirgnimh cuí agus aon troscán agus trealamh speisialtóra a theastaíonn do dhalta 
áirithe. Caithfear a aithint nach bhfuil an t‑eolas agus saineolas ag go leor ERSOnna 
(Eagraithe Riachtanas Speisialta Oideachais) agus theastódh oiliúint sainiúil uathu sula 
mbeadh an t‑eolas acu le tabhairt faoin ngné bhreise seo dá ról. Ba cheart a thabhairt 
faoi deara go bhfuil cumas oibre ERSOnna teoranta mar thoradh ar oibríocht an chreat 
rialaithe fostaíochta.

Moladh 12

12.1 I gcásanna ina dteastaíonn mionathruithe le foirgnimh scoile, ba cheart 
go n‑oibreodh scoileanna amach a riachtanais agus iarratas a chur chuig 
an aonad tógála a luaithe agus a rollaítear dalta/í le riachtanais speisialta 
oideachais. Ba cheart go n‑éascódh scoileanna an rollú seo trí bheartas 
rollaithe solúbtha a bheith acu a chumasaíonn luathphleanáil. 

12.2  Ba cheart go n‑aontódh ROS liosta trealamh speisialta a chuirfear ar fáil 
do gach scoil a chláraíonn daltaí le riachtanas speisialta oideachais óna 
dteastaíonn an trealamh seo, de réir riachtanais aonair na ndaltaí seo.

4.4.3.8 Deontais chaipitíochta

Íoctar deontais chaipitíochta i dtreo chostais oibriúcháin laethúla scoileanna, mar sham‑
pla, teas, glantachán, soilsiú, cothabháil áitreabh agus tailte na scoile agus soláthar 
ábhair agus acmhainní teagaisc. Íoctar leibhéil bhreisithe, bunaithe ar chatagóir míchu‑
mais, le bunscoileanna speisialta agus príomhshrutha le ranganna speisialta le cuidiú leo 
leis na costais bhreise a bhaineann le ranganna beaga a bhunú (ROS, 2013b). Déantar é 
seo mar gheall go mbunaítear costais reatha ranga trí na costais a roinnt thar roinnt daltaí 
– agus tá an líon daltaí i rang speisialta i bhfad níos ísle ná i rang príomhshrutha.

San iar‑bhunscoil íoctar deontas caipitíocht breise €191 an dalta astu siúd le riachtanais 
speisialta oideachais i ranganna speisialta ceangailte le scoileanna príomhshrutha (ROS, 
Deireadh Fómhair 2012). Níl sé seo de réir an deontas coibhéiseach a íoctar le bunscoile‑
anna príomhshrutha. Tá sonraí na scéime seo le fáil in Aguisín 1.

Tá an NCSE anois ag fairsingiú an líon ranganna speisialta iar‑bhunscoile le freastal ar an 
líon daoine atá ag aistriú ó bhunscoil phríomhshrutha atá ag ardú. Ba cheart breithiúnas a 
thabhairt do dheontais chaipitíochta bhreisithe a leathnú do ranganna speisialta iar‑bhun‑
scoile ar an mbonn céanna le bunscoil le cuidiú leo na ranganna speisialta seo a théamh, a 
shoilsiú, a fhearastú agus a fheistiú.

Tá an NCSE ar an eolas chomh maith gur féidir le scoileanna costais suntasacha a thabhadh 
i gcothabháil agus/nó ionadú trealamh riachtanaigh do dhaltaí i scoileanna/ranganna 
speisialta (lannaitheoirí nó deasca nó cathaoireacha) de bharr chaitheamh agus cuimilt 
níos mó ag roinnt daltaí le riachtanais speisialta oideachais nó damáiste a tharlaíonn de 
bharr eachtraí lena mbaineann fadhbanna iompair. San am a caitheadh, fuair scoileanna 
roinnt den chaiteachas ar ais trí dheontas mionoibreacha atá aistarraingthe anois.
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Molann an NCSE:

Moladh 13

13.1 Ba cheart go ndéanfadh an ROS breith ar leibhéal breisithe an deontais 
chaipitíochta a shíneadh chuig iar‑bhunscoileanna le ranganna speisialta 
ar an mbonn céanna le bunscoileanna le cuidiú leo leis na costais reatha 
ardaithe a bhaineann leis na ranganna seo.

13.2 Go gcuirtear meicníocht mhaoinithe i bhfeidhm chun scoileanna a chumasú 
chun an trealamh riachtanach a ionadú le húsáid i scoileanna agus 
ranganna speisialta. 

4.4.3.9 Tacaíochtaí aistrithe

Shainaithin an próiseas sainchomhairliúcháin go comhsheasmhach go raibh pointí aist‑
rithe an‑deacair do go leor daltaí le riachtanais speisialta oideachais. Áiríodh leo seo, an 
t‑aistriú ó réamhscoil go bunscoil, bunscoileanna sóisearacha go sinsearacha, ó bhun‑
scoileanna go hiar‑bhunscoileanna agus ar aghaidh chuig láithreacha breisoideachais nó 
chuig an obair. Teastaíonn tacaíocht ó dhaltaí agus a dteaghlaigh do na haistrithe seo 
agus caithfear pleanáil a dhéanamh i bhfad roimh na pointí aistrithe.

Tacaíonn corpas torthaí taighde as Éirinn agus go hidirnáisiúnta leis an seasamh seo, lena 
n‑áirítear staidéar a choimisiúnaigh an NCSE le déanaí ar aistrithe ó bhunscoil go hiar‑
bhunscoil (Scanlon & Barnes Holmes, ag teacht). Tá an NCSE ar an eolas chomh maith 
gur thosaigh obair shuntasach cheana féin trí Thionscnamh Seirbhísí Míchumais a Chur 
Chun Cinn an FSS (FSS, 2009) a dhíríonn ar aistrithe a éascú do leanaí agus daoine óga trí 
thacaíochtaí a chomhordú. Áirítear sa ghrúpa oibre leis an bhfreagracht seo ionadaithe 
ón FSS agus seirbhísí oideachais, cosúil leis na NEPS agus an SESS (An tSeirbhís Tacaíochta 
d'Oideachas Speisialta).

Teastaíonn ón NCSE go mbeadh tacaíocht imleor ar fáil do dhaltaí le riachtanais speisialta 
oideachais chun an t‑aistriú idir láithreacha oideachais a éascú. Tá sé tábhachtach chomh 
maith go bhfuil scoileanna gabhála ábalta tacú leis an dalta nuair a thagann sé/sí. Ar an 
gcúis seo, tá sé tábhachtach go mbíonn pleanáil tráthúil agus go n‑aistrítear eolas ábhar‑
tha imleor ó láithreacha oideachais chun é a éascú. Tá ról tábhachtach ag an ERSO (Eagraí 
Riachtanas Speisialta Oideachais) chun an pleanáil atá riachtanach don aistriú a éascú.

Moladh 14

Ba cheart don NCSE treoirlínte a fhorbairt agus a fhoilsiú do shocruithe aistrithe 
do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais. Ba cheart díobh seo dul i ngleic go 
sainiúil leis an bpleanáil a theastaíonn lena chinntiú go bhfuil réamhshocruithe i 
bhfeidhm, róil agus freagrachtaí tuismitheoirí, scoileanna, pearsanra oideachais 
agus sláinte a leagan amach agus comhairle a thabhairt ar an eolas cuí in amanna 
aistrithe. 
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4.4.3.10 Deimhniúchán Leibhéal 1

Cuireann an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA) comhairle ar an 
Aire Oideachais agus Scileanna maidir leis an gcuraclam d'oideachas luathóige, bunscoile 
agus iar‑bhunscoile agus nósanna imeachta measúnaithe le húsáid i scoileanna (Rialtas 
na hÉireann, 1998). Tá creatlach nua leagtha amach ag an ROS don tSraith Shóisearach 
bunaithe ar thograí NCCA (An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta) 
(ROS, 2012g). Laistigh den chreatlach seo, tig le daltaí áirithe cláir foghlama leibhéal 2 a 
dhéanamh atá dírithe ar riachtanais foghlama agus cháilíochta na ndaltaí le míchumais 
foghlama ghinearálta sna catagóirí ardfheidhmithe measartha agus ísealfheidhmithe 
séimh. Soiléiríonn an ROS nár cheart ach do roinnt bheag daltaí iar‑bhunscoile nach bhfuil 
rochtain acu ar chláir leibhéal 3 an leibhéal seo a dhéanamh.

Fáiltíonn an NCSE roimh chlár foghlama agus cáilíocht leibhéal 2 ach measann siad gur 
cheart go mbeadh sé de chumas ag an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC) foghlaim gach 
dalta a ghabháil. Molann an NCSE dá bhrí sin:

Moladh 15

Ba cheart a iarradh ar an NCCA (An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus 
Measúnachta) cláir leibhéal 1 a fhorbairt don líon beag daltaí nach bhfuil rochtain 
acu ar chláir ag leibhéal 2, CNC (Creatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí. Ba cheart 
don NCCA (An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta) tuilleadh 
breithnithe a dhéanamh ar an taifeadadh atá le déanamh ar éachtaí daltaí atá ag 
oibriú i dtreo cháilíochtaí leibhéal 1.

4.4.3.11 Seirbhísí oideachais eile

Tá roinnt seirbhísí eile ar fáil le tacú le hoideachas daltaí le riachtanais speisialta oidea‑
chais, lena n‑áirítear:

Seirbhís mhúinteora ar cuairt

Tá an tseirbhís mhúinteora ar cuairt ann do dhaltaí Bodhra/Lagéisteachta nó dóibh siúd 
atá Dall/Lagamhairc i scoileanna agus ranganna príomhshrutha nó speisialta, seachas 
scoileanna speisialta do leanaí le lagú céadfach. Tugann múinteoirí ar cuairt, a fhor‑
braíonn tuilleadh saineolais i réimsí ábhartha, comhairle agus tacaíocht do thuismitheoirí 
agus scoileanna. Tá ról lárnach acu i gcuimsiú daltaí le lagú céadfach i láithreacha príomh‑
shrutha a éascú. Cuirtear an tseirbhís ar fáil ó am an atreoraithe go dtí an t‑aistriú chuig 
oideachas tríú leibhéil.

B'ann don tseirbhís seo roimh leathnú i dtacaíocht foghlama agus infhaighteacht múin‑
teoireachta acmhainne i scoileanna príomhshrutha, bunú NEPS, SESS agus an NCSE. 
Tá ról ag síceolaithe NEPS anois i sainaithint agus sásamh riachtanas daltaí Bodhra/
Lagéisteachta nó Dalla/Lagamhairc. Tá ról ag foireann SESS i soláthar forbartha gairmiúil 
leanúnaí do na múinteoirí seo agus go sonrach, tacaíocht a thabhairt dóibh in oidea‑
chas do dhaltaí Bodhra. Déanann ERSOnna (Eagraithe Riachtanas Speisialta Oideachais) 
moltaí don ROS maidir le hiarratais ar theicneolaíocht oiriúnaitheach.
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Ó tharla na seirbhísí eile a bheith ar fáil anois, creideann an NCSE (An Chomhairle 
Náisiúnta um Oideachas Speisialta) gur cheart don ROS athbhreithniú a dhéanamh ar ról 
na seirbhíse múinteora ar cuairt.

Moladh 16

Ba cheart don ROS athbhreithniú a dhéanamh ar ról na seirbhíse múinteora ar 
cuairt ó tharla na seirbhísí eile atá ar fáil anois i scoileanna. 

An tSeirbhís Náisiúnta Tacaíochta Iompraíochta (NBSS)

Cuireann an NBSS chun cinn agus tacaíonn sé le hiompraíocht dearfach don fhoghlaim trí 
leanúntas tacaíochta córasach a chur ar fáil do roinnt pobal scoile. I gcoinneáil lena ráiteas 
misin de 'chur chun cinn agus tacú le hiompraíocht don fhoghlaim', cuireann tacaíocht 
NBSS le tacaíocht SESS.

Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil infhaighteacht teoranta ar an tseirbhís seo d'iar‑
bhunscoileanna. Níl sé ar fáil do bhunscoileanna.

Cuireann an tseirbhís seo samhail tacaíochta trí leibhéil ar fáil do scoileanna 
comhpháirtithe:

• Leibhéal 1: Tacaíocht iompraíochta dearfaí don scoil iomlán.

• Leibhéal 2: Tacaíocht iompraíochta idirghabhála dírithe.

• Leibhéal 3: Tacaíocht iompraíochta dian, aonair.

(NBSS, 2012)

I gcomhairle bheartais le déanaí ar oideachas daltaí le hiompraíocht dúshlánach ag 
eascairt suaitheadh mothúchánach/neamhoird iompair (NCSE, 2012), mhol an NCSE gur 
cheart múinteoir reatha i ngach scoil phríomhshrutha a oiliúint chun iompraíocht dúsh‑
lánach a bhainistiú agus freagracht ar leith a shannadh dóibh as daltaí ar leith. Dá bharr 
seo, bheadh saineolas sa réimse seo ar fáil go hinmheánach i ngach scoil.

Moladh 17

17.1 Ba cheart saineolas an NBSS a úsáid chun cláir oiliúna a leagan amach do 
mhúinteoirí i mbainistiú iompraíochta dúshlánaí, de réir comhairle beartais 
NCSE roimh seo ar oideachas daltaí le hiompraíocht dúshlánach ag eascairt 
ó NMI (Neamhord Mothúchánach/Iompraíochta) trom (NCSE, 2012). 

17.2 Ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar ról an NBSS chomh maith le 
comhtháthú thar soláthar seirbhíse a chinntiú.
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4.4.3.12 Tacaíocht le maoiniú sláinte

Teastaíonn rochtain ó roinnt daltaí le riachtanais speisialta oideachais áirithe ar réimse 
leathan tacaíochta sláine le cuidiú lena bhforbairt agus foghlaim. Áirítear leo seo síceo‑
laíocht chliniciúil, síciatracht, síciteiripe, comhairleoireacht, teiripe urlabhra agus teanga, 
teiripe shaothair agus fisiteiripe. Léirítear go soiléir sa phróiseas sainchomhairliúcháin na 
bearnaí i soláthar na seirbhísí seo agus ní raibh an seachadadh molta comhsheasmhach 
ar fud na tíre. Bhí liostaí feithimh fada chomh maith do theiripe urlabhra agus teanga agus 
do sheirbhísí meabhairshláinte leanaí agus ógánach. Dá bharr seo bíonn deacrachtaí ag 
tuismitheoirí rochtain a fháil ar na seirbhísí seo do leanaí óna dteastaíonn siad.

Measann an NCSE gur gá do scoileanna agus gairmithe sláinte oibriú go dlúth lena chéile 
chun na torthaí is fearr do leanaí óna dteastaíonn tacaíochtaí oideachais agus sláinte a 
chinntiú. Teastaíonn comhsheasmhacht sa chaoi a seachadtar tacaíochtaí sláinte ar fud 
na tíre agus ba cheart na tacaíochtaí sláinte riachtanacha a sheachadadh chomh gar agus 
is féidir do bhaile nó scoil an linbh.

Mar achoimre, teastaíonn seachadadh luath, tráthúil, áitiúil agus comhtháite seirbhísí 
teiripeacha, ar bhonn comhsheasmhach agus cothrom, do na leanaí sin le riachtanais 
speisialta oideachais óna dteastaíonn na seirbhísí sin. Tá sé seo de réir bheartas FSS arna 
leagan amach i Seirbhísí Míchumais a Chur Chun Cinn do Leanaí 0-18 (Progressing Disability 
Services for Children 0-18) (FSS, 2009), atá ag an gcéim fhorfheidhmithe faoi láthair. 
Tacaíonn an NCSE le tiomantas an FSS le forfheidhmiú an bheartais seo mar an bealach is 
éifeachtaí le seachadadh imleor agus cuí tacaíochtaí sláinte do leanaí a chinntiú.

Tá an NCSE den tuairim go láidir, áfach, go dteastaíonn rochtain láithreach ó leanaí agus 
ógánaigh le riachtanais speisialta oideachais ar na tacaíochtaí sláinte cuí agus ní féidir leo 
fanacht go gcuirtear an clár ar fáil ina iomláine. Tá go leor samplaí de seo ar fáil. Teastaíonn 
rochtain thráthúil do leanaí le neamhoird urlabhra agus teanga ar theiripe urlabhra agus 
teanga, teastaíonn seirbhísí éisteolaíochta ó leanaí Bodhra/Lagéisteachta, teastaíonn 
fisiteiripe ó leanaí le míchumais fhisiciúla, teastaíonn tacaíocht síciatrach ó leanaí agus 
ógánaigh le fadhbanna meabhairshláinte, teastaíonn rochtain láithreach agus leanúnach 
ar chúram leighis agus altranais do leanaí le baill bhagrach don bheatha.

Trí shainchomhairliúchán agus trínár obair féin, tá an NCSE ar an eolas nach bhfuil na 
tacaíochtaí sláinte seo ar fáil go comhsheasmhach faoi láthair do leanaí agus d'ógánaigh 
le riachtanais speisialta oideachais. Tá scoileanna speisialta áirithe do leanaí le míchu‑
mais foghlama diana agus tromchúiseacha, a bhfuil baill bhagrach don bheatha ar roinnt 
díobh, nach bhfuil rochtain acu ar chúram altranais cuí. Tá scoileanna speisialta do shuait‑
headh mothúchánach/neamhord iompraíochta tromchúiseach áit nach bhfuil rochtain 
ag na daltaí ag dóthain tacaíochta síceolaíochta nó síciatracha. Uaireanta, ní bhíonn 
leanaí a fhaigheann tacaíochtaí sláinte i mbunscoileanna in ann na tacaíochtaí seo a fháil 
san iar‑bhunscoil cé go léirítear leanúnachas na tacaíochta seo.

Tacaíonn an NCSE le leagan amach bheartas FSS ar dhul chun cinn seirbhísí míchumais 
do leanaí, ach tá an‑imní orthu faoi na deacrachtaí a bhíonn roimh thuismitheoirí i roch‑
tain a fháil ar na tacaíochtaí sláinte cuí dá leanaí le riachtanais speisialta oideachais agus 
molann siad:
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Moladh 18

Ba cheart leanaí agus ógánaigh le riachtanais speisialta oideachais a aithint 
mar phríomhthosaíocht sláinte. Ar feitheamh cur i bhfeidhm chlár na seirbhísí 
míchumais leanúnacha do leanaí 0‑18, ba cheart don FSS plean a fhorbairt chun 
tacaíochtaí cliniciúla agus teiripeacha cuí a chur ar fáil do leanaí agus ógánaigh le 
riachtanais speisialta oideachais, is cuma cén socrúchán scoile atá acu. 

4.4.3.13 Bunachar sonraí náisiúnta a fhorbairt do dhaltaí le riachtanais speisialta 
oideachais

Aithníonn an NCSE laghad na sonraí iontaofa atá ar fáil in Éirinn ar dhul chun cinn agus 
torthaí daltaí le riachtanais speisialta oideachais (Douglas & Travers, 2012). Dá bharr seo, 
bíonn sé an‑deacair a dhéanamh amach, ar aon bhonn iontaofa, an bhfuil soláthar agus 
idirghabhálacha don ghrúpa seo éifeachtach. Tá sé seo ríthábhacht má tá éifeachtacht 
agus éifeachtúlacht soláthar oideachais speisialta le meas. Mar shampla, tá sé tábhach‑
tach a bhunú a mhéid is a bhíonn na daltaí seo rannpháirteach i saol na scoile, agus a 
mhéid is a bhfuil dul chun cinn á dhéanamh acu ar cóimhéid lena gcumas féin, cé na 
torthaí atá á mbaint amach acu i gcoibhneas lena bpiaraí gan riachtanais speisialta oidea‑
chais; agus cé na cosáin a leanann siad tar éis dóibh an scoil a fhágáil. Ag an bpointe seo, 
níl dóthain eolais iontaofa ar fáil chun na ceisteanna seo a fhreagairt i gcomhthéacs na 
hÉireann.

Ba cheart córas sonraí caighdeánach scoilbhunaithe a fhorbairt chun torthaí ábhartha 
dalta a ghabháil, a thomhaisfear i ndáil le pointí tosaigh an dalta aonair. Ba cheart go 
mbeadh aitheantóir uathúil dalta amháin sa chóras chun uas‑idirghabháil a cheadú le 
bunachair sonraí eile. Ba cheart toisí ar chumas mothúchánach sóisialta agus scileanna 
saoil a áireamh i dtorthaí, mar aon le dul chun cinn acadúil. Anuas air sin, ba cheart breith 
a dhéanamh ar bhunachar sonraí náisiúnta a chruthú chun eolas a ghlacadh ar dhaltaí le 
riachtanais speisialta oideachais. Ba cheart íogaireacht ar leith an eolais atá á thaifead‑
adh a thabhairt san áireamh anseo.

Moladh 19

Ar bhonn tosaíochta, ba cheart don ROS a chinntiú go dtaifeadtar an t‑eolas ábhar‑
tha ar dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais mar chuid de bhunachar sonraí 
náisiúnta – le forbairt do dhaltaí bunscoile agus le forbairt a thuilleadh ag leibhéal 
iar‑bhunscoile. Ba cheart an t‑eolas a bhunú ar fhorbairt córas sonraí scoilbhu‑
naithe caighdeánach le haitheantóir dalta uathúil amháin chun an t‑uasmhéid 
idirghníomhaithe le bunachair shonraí eile a cheadú. 
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4.4.3.14 Eolas cuimsitheach agus oibiachtúil do thuismitheoirí

Tá an NCSE ar an eolas, trína chuid oibre féin agus tríd an bpróiseas sainchomhairliúcháin, 
go dteastaíonn eolas soiléir agus neamhlaofa ó thuismitheoir leanaí le riachtanais spei‑
sialta oideachais chun iad a threorú ar oideachas a linbh. Caithfidh siad fios a bheith acu 
cá háit is ceart a leanbh a thabhairt i gcomhair measúnaithe, na seirbhísí atá ar fáil agus cá 
háit le rochtain a fháil orthu, an chaoi a dtacaíonn an córas oideachais leis na leanaí seo, 
na rudaí is féidir leo féin, mar thuismitheoirí, a dhéanamh chun a leanbh a réiteach don 
scoil agus le tacú leo fad is atá siad ann. Tá riachtanais ar leith ag roinnt de na leanaí seo 
agus iad ag aistriú ón mbaile go dtí an bhunscoil nó ón mbunscoil go dtí an iar‑bhunscoil 
nó ar aghaidh ón iar‑bhunscoil. Mar shampla, d'fhéadfadh sé níos mó ama a thógáil ar 
roinnt díobh dul i dtaithí ar thimpeallacht na hiar‑bhunscoile agus taithí a fháil ar leagan 
amach na scoile, amchláir a úsáid, múinteoirí éagsúla a bheith acu do gach ábhar agus 
mar sin de. Teastaíonn an fhaisnéis agus eolas riachtanach ó thuismitheoirí le cuidiú lena 
leanaí leis na pointí aistrithe seo.

Cuireann an NCSE an‑tábhacht ar sheachadadh seirbhíse áitiúil do scoileanna agus do 
thuismitheoirí/chaomhnóirí tríd an ngréasán áitiúil ar fud na tíre d'eagraithe riachtanais 
speisialta oideachais (ERSOnna). Tá ERSOnna bainteach go lárnach chun eolas agus treoir 
a thabhairt do thuismitheoirí agus eolas soiléir, neamhlaofa a thabhairt do thuismitheoirí 
agus cinntí á dhéanamh acu maidir le hoideachas a linbh.

Roimh an phróiseas sainchomhairliúcháin chun an chomhairle beartais seo a fhorbairt, 
chuir an NCSE leabhrán eolais ar fáil le cuidiú le tuismitheoirí/caomhnóirí níos mó a thuis‑
cint faoi riachtanais speisialta oideachais a linbh, an chaoi a ndéantar measúnú ar na 
riachtanais seo agus na tacaíochtaí atá ar fáil ar scoil (NCSE, 2011c). Tá NCSE ar an eolas 
gur ghá an leabhrán seo a nuashonrú go rialta. Táimid ar an eolas chomh maith go bhfuil 
tuilleadh eolais agus treorach ag teastáil, go háirithe i gcuidiú le tuismitheoirí scoil a 
roghnú agus aistriú a linbh chuig an mbunscoil agus an iar‑bhunscoil, idir scoileanna spei‑
sialta agus príomhshrutha agus ó iar‑bhunscoileanna ar aghaidh a dhéanamh níos éasca.

Moladh 20

20.1 Ba cheart don NCSE tuilleadh eolais a chur ar fáil do thuismitheoirí leanaí 
le riachtanais speisialta oideachais le tógáil ar leabhrán eolais an NCSE atá 
foilsithe cheana féin. Go háirithe, ba cheart don NCSE eolas a chur ar fáil 
do thuismitheoirí faoi scoil a roghnú agus tacú lena leanaí le riachtanais 
speisialta oideachais chun príomhaistrithe a dhéanamh. 

20.2 Ba cheart don NCSE clár eolais cuimsitheach do thuismitheoirí a fhorbairt 
agus a sheachadadh a bheadh ar fáil i ngach ceantar sa tír. Ba cheart cur 
i bhfeidhm tosaigh an chláir seo a dhíriú ar thuismitheoirí leanaí in aois 
réamhscoile.
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5 Leithdháileadh Acmhainní
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Leithdháileadh Acmhainní

5 Leithdháileadh Acmhainní

5.1 Réamhrá

Iarradh ar an NCSE na nithe seo a leanas a chur san áireamh:

• Bunús cuí chun candam tacaíochtaí a leithdháileadh do scoileanna, ag cur san 
áireamh riachtanais daltaí CRS socruithe scoile éagsúla, na tacaíochtaí reatha atá ar 
fáil agus an gá le solúbthacht, de bharr na n‑acmhainní srianta.

• Samhail leithdháilte cuí do sholáthar éifeachtach na dtacaíochtaí atá ar fáil.

5.2 An tsamhail reatha chun tacaíochtaí breise múinteoireachta agus 
cúraim a leithdháileadh

5.2.1 Leithdháileadh tacaíochtaí breise múinteoireachta

Anuas ar na múinteoirí ranga/ábhair a leithdháileadh le scoileanna príomhshrutha 
d'oideachas gach dalta, (lena n‑áirítear iad siúd le riachtanais speisialta oideachais, feic 
Aguisín 1), cuirtear tacaíochtaí teagaisc breise ar fáil do gach scoil phríomhshrutha chun 
gur féidir leo tuilleadh tacaíochta a thabhairt do dhaltaí le riachtanais speisialta oidea‑
chais. Faigheann gach scoil leithdháileadh ginearálta d'uaireanta teagaisc tacaíochta 
foghlama de réir an líon múinteoirí ranga (bunscoil) nó an líon daltaí (iar‑bhunscoil).

Cuirtear uaireanta teagaisc acmhainne ar fáil do bhunscoileanna agus iar‑bhunscoileanna 
príomhshrutha chomh maith, (lena n‑áirítear leithdháileadh uaireanta ginearálta) chun 
gur féidir leo tacú le daltaí le míchumais foghlama ghinearálta teorann nó séimhe nó 
míchumais foghlama ar leith (ar a dtugtar míchumais ardmhinicíochta). Is é an bonn don 
leithdháileadh seo tagairt don líon múinteoirí ranga ag leibhéal bunscoile agus tagairt do 
leithdháiltí stairiúla chosúil le míchumais ag leibhéal iar‑bhunscoile. Do scoilbhliain 2012‑
13, fuair iar‑bhunscoileanna leithdháileadh arb ionann é agus 95 faoin gcéad dá leith‑
dháileadh teagaisc acmhainne ardmhinicíochta ag deireadh na bliana roimhe sin.

Tig le scoileanna príomhshrutha iarratas a dhéanamh ar uaireanta teagaisc acmhainne 
breise i gcás gur rollaigh siad daltaí le riachtanais speisialta oideachais íosmhinicíochta, 
e.g. uathachas, míchumais foghlama ghinearálta mheánacha.

Ní rollaíonn ranganna speisialta i scoileanna príomhshrutha agus speisialta ach daltaí 
le riachtanais speisialta oideachais. Leithdháiltear tacaíochtaí teagaisc ar bhonn méid 
ranganna an‑bheaga (mar shampla, ó 11:1 i gcás MFG (Míchumas foghlama ginearálta) 
séimh go 6:1 i gcás NSU (Neamhord de Chuid Speictream an Uathachais)) agus cinntear 
an líon múinteoirí a leithdháiltear don scoil speisialta ó phróifíl mhíchumas na ndaltaí i 
ngach scoil speisialta.

5.2.2 Leithdháileadh tacaíochtí breise cúraim

Leithdháiltear cúntóirí riachtanas speisialta (CRSnna) do bhunscoileanna, iar‑bhunscoile‑
anna agus scoileanna speisialta le cuidiú leis an scoil dul i ngleic le riachtanais chúraim 
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bhreise chun a gcuimsiú sa scoil a éascú. Tig le scoileanna iarratas a dhéanamh ar 
thacaíocht CRS do dhalta le míchumas nó a bhfuil riachtanas leighis ar an gcúnamh sin 
acu, lagú suntasach feidhme fisiciúil nó céadfaí nó a bhfuil a iompraíocht ian chontúirt 
dóibh féin nó do dhaltaí eile nó go gcuireann sé isteach go mór ar dheiseanna foghlama 
daltaí eile (ROS, 2005). Tá na leithdháiltí seo bunaithe ar iarratais aonair agus tá siad faoi 
réir chritéir cháilithe arna leagan amach ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Leithdháiltear tacaíochtaí cúraim go huathoibríoch le scoileanna agus ranganna speisialta 
de réir na gcóimheas ceapachán bonnlíne arna leagan amach sa tuairisc SERC (feic Aguisín 
1). Ach, d'fhéadfadh siad a bheith i bhfeidhm chomh maith do thacaíochtaí cúraim breise 
i gcás go mbíonn leibhéal gá níos mó ag an scoil/rang ná mar a ceapadh sa tuairisc SERC.

Caithfidh gairmí (e.g. síceolaí, dochtúir, teiripeach saothair, síciatraí) measúnú agus cur 
síos a dhéanamh ar riachtanais chúraim dalta agus caithfidh siad an chúis a lua go bhfuil 
gá le tacaíocht chúraim bhreise agus imlíne a thabhairt ar na tairbhí a bheadh leis don 
daltaí a bheadh ag fáil an chúraim sin i láthair scoile.

Ceadaíonn an NCSE ceapachán CRSnna le scoileanna le cuidiú le múinteoirí tacaíocht 
chúraim a sheachadadh. Baineann a ndualgais le riachtanais chúraim amháin agus is de 
chineál neamh‑mhúinteoireachta amháin iad (ROS, 2002).

5.2.3 Tacaíochtaí eile

Déanann scoileanna iarratais ar iompar speisialta, teicneolaíocht oiriúnaitheach, foirgn‑
imh mhionathraithe etc. ar bhonn cás ar chás.

5.3 Athbhreithniú ar an gcóras reatha

5.3.1 Achoimre ar na tuairimí a nochtadh le linn an phróisis 
chomhairliúcháin

Leagtar amach sa bhosca seo na tuairimí a thug rannpháirtithe grúpa le linn sainchom‑
hairliúcháin de chuid an NCSE mar chuid d'fhorbairt a chomhairle beartais. Ní gá gur tuair‑
imí an NCSE atá iontu, tuairimí a leagtar amach i gCuid 5.4 thíos

5.3.2 Buanna an chórais reatha

Shoiléirigh an próiseas sainchomhairliúcháin roinnt buntáistí tábhachtacha a bhaineann 
leis an gcóras reatha de leithdháileadh acmhainní, lena n‑áirítear:

1. Tá an córas reatha chun acmhainní breise a leithdháileadh do riachtanais speisialta
oideachais íosmhinicíochta agus ardmhinicíochta ar eolas ag scoileanna, tuigeann
siad é agus cuirtear i bhfeidhm go comhsheasmhach é. Tugann sé cinnteacht so
scoileanna agus tuismitheoirí go gcuirfear acmhainní imleora ar fáil do scoileanna
ar bhonn tráthúil. Chothaigh an chinnteacht seo muinín sa chóras, agus níor cheart
meas faoina chumas a thabhairt don tábhacht a bhaineann leis sin.

2. Bhain leithdháileadh ginearálta na n‑uaireanta teagaisc don tacaíocht foghlama
agus riachtanais speisialta oideachais ardmhinicíochta an gá d'iarratais aonair ar
acmhainní teagaisc breise. Laghdaigh sé seo an t‑ualach oibre riaracháin do scoile‑
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anna agus tugann sé solúbthacht níos mó dóibh i mbainistiú agus pleanáil a soláthar 
breise. Chumasaigh sé iad chomh maith le díriú ar riachtanais dalta le níos lú béime 
ar dhiagnóis ghairmiúil ar mhíchumas a fháil.

3. Leithdháiltear uaireanta teagaisc acmhainne breise do scoileanna le tacú le daltaí
aonair ar bhonn dhiagnóis riachtanais speisialta oideachais íosmhinicíochta. Tá luach 
ag scoileanna agus tuismitheoirí ar an nasc reatha idir diagnóis an mhíchumais agus
ceadú acmhainní breise. Measann siad gur féidir le tuairisc an ghairmí neamhspleách 
bonn oibiachtúil agus trédhearcach a thabhairt chun gur féidir acmhainní a leith‑
dháileadh. Cuireann an tsamhail seo cinnteacht ar fáil don scoil agus gheobhaidh
tuismitheoir an dalta aonair acmhainní nuair a dhéanann an gairmí measúnú ar an
dalta amhail a bheith laistigh de chatagóir áirithe míchumais.

4. Tar éis míchumas a dhiagnóisiú, is léir do thuismitheoirí, scoileanna agus gairmithe
cén am breise a thabharfar don scoil le tacú le leanbh le míchumas íosmhinicíochta.
Ní féidir ciall chontráilte a bhaint as seo ná ní féidir tuiscintí éagsúla a bhaint as. Tá
imní ann go bhféadfaí tuilleadh brú teacht ar scoileanna ó thuismitheoirí a cheapann 
nach bhfuil dóthain tacaíochta á fáil ag a leanbh mar thoradh ar aon athrú leis an
gcóras.

5. Tig le tuairiscí gairmiúla, má réitítear i gceart agus go críochnúil iad, páirt úsáideach
a bheith acu i dtógáil próifíl mhionsonraithe láidreachtaí agus deacrachtaí linbh a
bheadh ina chúnamh mór le scoileanna chun fócas a chur ar fáil do phleanáil oidea‑
chais aonair.

6. Cuireann tuismitheoirí agus scoileanna tábhacht chomh maith leis an réimse catagóirí 
riachtanas speisialta oideachais a aithníonn an ROS faoi láthair chun críocha leith‑
dháileadh acmhainne. Cuimsíonn na catagóirí seo réimse leathan míchumas, lena
n‑áirítear mar shampla, siondróm Asperger agus suaitheadh mothúchánach/neam‑
hoird iompraíochta. De bharr go dtugtar acmhainní do na catagóirí seo, ceadaítear
don scoil daltaí leis an iliomad riachtanas, lena n‑áirítear riachtanais sóisialta agus
mhothúchánacha anuas ar riachtanais acadúla.

7. Tá solúbthacht léirithe le blianta ag scoileanna speisialta i bhfairsingiú phróifíl na
ndaltaí atá rollaithe d'fhonn freastal orthu siúd le go leor riachtanas speisialta casta
a dteastaíonn uathu rollú. Go ginearálta, ní raibh buarthaí móra ag na grúpaí a
ndeachthas i sainchomhairliúchán leo maidir le méid ranganna i láthair na huaire nó 
cóimheasa dalta le múinteoir i scoileanna agus ranganna speisialta, chomh fada is a
ríomhtar cóimheasa soláthair foirne ar bhonn phróifíl na ndaltaí atá rollaithe sa scoil/
rang seachas sainiú na scoile/an ranga.

5.3.3 Cé na rudaí sa chóras a dteastaíonn athbhreithniú a dhéanamh 
orthu?

1. Aithníodh sa phróiseas sainchomhairliúcháin an tairbhe suntasach a bhaineann le
próiseas simplithe riaracháin do leithdháileadh acmhainní teagaisc breise do mhíchu‑
mais ardmhinicíochta, i mbunscoileanna agus iar‑bhunscoileanna príomhshrutha. I
gcás go bhfuil acmhainní teoranta, áfach, tá sé tábhachtach go ndírítear iad áit san
áit is mó a dteastaíonn siad agus iad ag cothromú an ghá d'éifeachtúlacht riaracháin. 
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Ba cheart gurb é an cuspóir go bhfaigheann na leanaí leis na leibhéil is airde riachta‑
nais na tacaíochtaí riachtanacha chun go mbaintear an úsáid is fearr as acmhainní an 
Stáit i gcúinsí geilleagair deacra.

Léiríodh imní suntasach sa phróiseas sainchomhairliúcháin nár bhain an próiseas 
leithdháilte ginearálta reatha do bhunscoileanna an cuspóir seo amach ina iomláine 
don chuid is mó, acmhainní a leithdháiltear do bhunscoileanna ar bhonn múinteoirí 
ranga a fhostaítear seachas phróifíl na ndaltaí le riachtanais speisialta oideachais atá 
rollaithe.

I mBealtaine 2012, fuair iar‑bhunscoileanna leithdháileadh d'acmhainn teagaisc 
ardmhinicíochta arb ionann é agus 95 faoin gcéad den tacaíocht teagaisc acmhainne 
ardmhinicíochta a bhí sa scoil i Nollaig 2011. Coinníodh an 5 faoin gcéad eile le 
leithdháileadh do scoileanna nach raibh aon leithdháileadh teagaisc acmhainne 
ardmhinicíochta acu ag an am sin (Bealtaine 2012). Cé gur thug na sonraí seo 
bunús réasúnach ag an am do leithdháileadh acmhainní teagaisc breise d'iar‑
bhunscoileanna do mhíchumais ardmhinicíochta, bhí imní ann nach leanfadh sé ar 
aghaidh mar go mbeidh na sonraí ar ar bunaíodh é as dáta go luath.

2. Aithníodh sa phróiseas sainchomhairliúcháin an tosaíocht leanúnach a thugann an 
Rialtas d'oideachas speisialta sa chaoi nach laghdaíonn siad an líon post do mhúin‑
teoirí acmhainne nó tacaíochta foghlama atá ar fáil le leithdháileadh sa scoilbhliain 
2012‑13. Ach, léiríodh imní maidir leis na mionathruithe suntasacha a rinneadh leis 
an mbunús le leithdháiltí scoile foriomlána de phoist teagaisc acmhainne a chinne‑
adh trínar leithdháileadh 85 faoin gcéad den leithdháileadh ceadaithe do riachtanais 
speisialta oideachais íosmhinicíochta do scoileanna agus 95 faoin gcéad dá leith‑
dháileadh stairiúil ardmhinicíochta san iar‑bhunscoil.

3. Measadh sa phróiseas sainchomhairliúcháin gur cheart a áireamh sna meicníochtaí 
trína dtuairiscíonn agus a ndéanann scoileanna luacháil agus soláthar do dhaltaí le 
riachtanais speisialta oideachais:

 – An chaoi a ndéantar riachtanais dalta a mheas chun bearta measúnaithe 
foirmiúla agus measúnú curaclam agus scilbhunaithe a áireamh.

 – Pleanáil agus monatóireacht oideachais ar thorthaí.

 – Úsáid agus comhordú múinteora.

 – Úsáid acmhainní breise.

 – Sannadh róil agus freagrachtaí phearsanra scoile in oideachas speisialta.

 – Pleanáil d'fhorbairt ghairmiúil don fhoireann ar fad i riachtanais speisialta 
oideachais.

Bhí imní nach bhfuil meicníochtaí tuairiscithe reatha i scoileanna caighdeánaithe 
chun na gnéithe thuas a áireamh.

4. Bhí imní ar na grúpaí ar fad a ndeachthas i sainchomhairliúchán leo maidir leis an 
riachtanas go mbeadh diagnóis fhoirmiúil ar mhíchumas ag dalta sula mbeidh roch‑
tain acu ar thacaíocht teagaisc acmhainne bhreise agus neamhábaltacht roinnt 
scoileanna agus daltaí na measúnuithe foirmiúla seo a dhéanamh. Léirigh NEPS agus 
gairmithe sláinte, go háirithe, imní go bhféadfaí an úsáid is fearr a bhaint as a saine‑
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olas i seachadadh idirghabhálacha cuí go díreach chuig an dalta agus an scoil seachas 
i measúnuithe foirmiúla a dhéanamh chun críche leithdháileadh acmhainne.

Moladh go bhféadfadh daltaí le baill cosúil le neamhord urlabhra agus teanga ar 
leith, neamhord mothúchánach agus iompraíochta agus míchumais fhisiciúla 
áirithe cosúil le diospraicse freagairt go maith d'idirghabhálacha cuí agus go mba 
tacaíocht níos fearr do na daltaí sin tacaíocht díreach ó ghairmithe a thabhairt 
dóibh seachas measúnú a dhéanamh orthu gan aon tacaíocht leanúnach ó na 
gairmithe sin. Laghdódh cuimsiú na gcatagóirí seo laistigh den tseirbhís teagaisc 
um thacaíocht foghlama (is é sin, leithdháileadh buan múinteoirí i mbunscoileanna 
agus iar‑bhunscoileanna le tacú le daltaí le riachtanais speisialta oideachais) an 
t‑éileamh ar sheirbhísí diagnóise agus measúnaithe a bhfuil iomarca brú orthu, ag 
cumasú gairmithe chun idirghabháil a dhéanamh mar is cuí de réir riachtanais an 
dalta, cinntiú go dtacaítear leo siúd nach féidir leo rochtain a fháil ar mheasúnú faoi 
láthair agus níos mó cinnteachta a thabhairt do scoileanna maidir leis an leibhéal 
tacaíochta teagaisc buan atá acu.

Ach, bhí imní ann nár cheart na hacmhainní a bheadh saor mar gheall ar fhairsingiú 
na seirbhíse tacaíochta foghlama a úsáid in áiteanna eile ach go gcuirfí ar ais sa 
chóras é le tacú le daltaí le riachtanais speisialta oideachais. Mar shampla, d'fhéadfaí 
na huaireanta a úsáidtear do na catagóirí seo a ath‑leithdháileadh don tseirbhís 
teagaisc um thacaíocht foghlama. Ba cheart go gcuirfeadh acmhainní gairmiúla a 
bheadh saor luach breise le daltaí le riachtanais speisialta trí sheirbhísí teiripeacha 
scoile imleora a chur ar fáil.

5. Ardaíodh buarthaí faoin leibhéal tacaíochtaí is gá do leanaí le baill leighis bhagrach
don bheatha tromchúiseacha leanúnacha agus na daltaí siúd le leibhéil mhíchumais
diana agus tromchúiseacha.

5.4 Comhairle beartais NCSE

5.4.1 Cad ina thaobh a n‑athróimis an córas reatha?

Tá an NCSE ar an eolas go mbeadh imní agus buairt mhór i measc scoileanna agus 
tuismitheoirí de bharr aon athrú leis an gcóras trína leithdháiltear acmhainní le tacú le 
riachtanais speisialta oideachais. Tá an staid geilleagrach amhail is go mbreathnaítear 
ar aon athrú le tacaíocht Stáit leis an scéim le heaspa muiníne agus amhras agus mar 
bhealach chun gearrthacha a thabhairt isteach. Cé gur aithníodh fadhbanna tromchúi‑
seacha sa phróiseas sainchomhairliúcháin, measadh go bhfuil an córas reatha aithnidiúil 
cé go bhfuil easnaimh ann. Tá seasmhacht in aghaidh athraithe ann mar go bhfuil imní ar 
scoileanna go laghdófar tacaíochtaí de thoradh aon athruithe agus tá imní ar thuismith‑
eoirí go laghdófar na hacmhainní atá ar fáil dá leanaí aonair.

Caithfear breith agus plé cúramach a dhéanamh dá bhrí sin ar aon athrú le leithdháile‑
adh acmhainne agus am pleanála cuí a thabhairt de chun aon imní intuigthe a bheadh 
ag scoileanna tuismitheoirí a shuaimhniú. Agus aird á tabhairt ar bhuarthaí tuismitheoirí 
agus scoileanna le linn an phróisis sainchomhairliúcháin, measann an NCSE nach féidir 
leis tacú le leanúint den chóras reatha. Éilítear i mBunreacht na hÉireann foráil a dhéan‑
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amh ar bhunoideachas in aisce do gach leanbh (Airteagal 42.2, Bunreacht na hÉireann). 
Deir sé freisin gur cheart go mbeadh rochtain ar thacaíocht teagaisc agus chúraim bhreise 
a chur ar fáil do gach leanbh ar bhonn cothrom agus nach mbeadh sé ag brath ar chumas 
an tuismitheora íoc as nó cóngaracht do thacaíochtaí FSS. Tá lochtanna suntasacha eile sa 
mhúnla do leithdháileadh acmhainní teagaisc breise sa mhéid seo a leanas:

• Caithfidh daltaí fanacht ar dhiagnóis ghairmiúil ar an míchumas sular féidir leo roch‑
tain a fháil ar acmhainní breise do mhíchumas íosmhinicíochta.

• Tá nasc idir an leibhéal acmhainní a leithdháiltear agus catagóir an mhíchumais 
seachas leibhéal riachtanais an dalta.

• Níl aon iarracht chórasach le measúnú a dhéanamh ar thorthaí a fhaigheann daoine 
lena leithdháiltear acmhainní.

• Níl nasc idir acmhainní tacaíochta teagaisc breise le próifíl rollaithe na scoile, mar sin 
faoi mhúnla leithdháilte ginearálta, ní fhaigheann roinnt scoileanna na hacmhainní 
a theastaíonn uathu agus d'fhéadfadh acmhainní a bheith ag scoileanna eile nach 
bhfuil barántaithe ná ag teastáil.

• Leithdháiltear acmhainní d'iar‑bhunscoileanna ar bhonn sonraí stairiúil a bheidh 
as dáta go luath. Do scoilbhliain 2012‑13, bunaíodh an leithdháileadh d'iar‑bhun‑
scoileanna do mhíchumais ardmhinicíochta ar 95 faoin gcéad den tacaíocht teagaisc 
acmhainne ardmhinicíochta a bhí ag an scoil ag deireadh mhí na Nollag 2011. Cé gur 
thug na sonraí seo bunús réasúnach ag an am do leithdháileadh acmhainní teagaisc 
breise d'iar‑bhunscoileanna do mhíchumais ardmhinicíochta, ní leanfaidh sé de sin 
mar go mbeidh na sonraí ar ar bunaíodh an leithdháileadh as dáta go luath.

5.4.2 An tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhFuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais Acu, 2004 (EPSEN)

Aithníonn an NCSE go soláthraíonn tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhFuil Riachtanais 
Speisialta Oideachais Acu, 2004 (Rialtas na hÉireann, 2004) treoirphlean chun acmhainní 
a sheachadadh do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais trína bhéim ar mheasúnú 
aonair, pleanáil agus monatóireacht oideachais ar thorthaí dalta trí phróiseas an phlean 
oideachais aonair. Mar atá sa chéad chaibidil, molann an NCSE gur cheart Acht EPSEN a 
thosú ina iomláine chomh luath agus a bhíonn na hacmhainní a theastaíonn chun é a fhorf‑
heidhmiú ar fáil.

Aithníonn an NCSE nach gcumasaíonn cúrsaí geilleagair reatha an Rialtas chun tús a chur 
le EPSEN ina iomláine faoi láthair agus go bhfuil seans nach féidir an moladh seo a bhaint 
amach sa ghearr go meántéarma. Ach, creideann an NCSE go láidir go léiríonn Acht EPSEN 
an dea‑chleachtas do mheasúnú agus pleanáil do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais 
agus tá a thograí struchtúrtha mar sin le teacht le spiorad agus ardmhianta an Achta.

Ar feitheamh forfheidhmiú iomlán Acht EPSEN, measann an NCSE gur féidir an próiseas trína 
leithdháiltear tacaíochtaí breise do scoileanna do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais 
a láidriú trí mhúnla malartach a ghlacadh. Creideann an NCSE go mbeidh tairbhe mór óna 
mhúnla beartaithe do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais mar go n‑éascóidh sé iad 
siúd leis an ngá is mó le rochtain thráthúil ar na tacaíochtaí teagaisc riachtanacha gan diag‑
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nóis ghairmiúil den mhíchumas a bheith ag teastáil. Tacaíonn staidéir thaighde a rinneadh 
le maoiniú an NCSE leis seo, a mholann nár cheart go mbeadh diagnóis an mhíchumais 
ina chinntitheach réamhriachtanach chun acmhainní breise a leithdháileadh do dhaltaí 
le riachtanais speisialta oideachais. Moltar sna staidéir seo gur cheart an leithdháileadh a 
bhunú ar riachtanais foghlama sainaitheanta seachas ar chatagóir an mhíchumais.

Cothaíonn an tsamhail beartaithe gnéithe tábhachtacha den chóras reatha trí ghné 
cinnteachta a thabhairt do scoileanna maidir le leibhéil acmhainní a chur ar fáil agus 
rochtana ar mheasúnuithe gairmiúla a mheasann an NCSE a bheith riachtanach agus 
tairbheach do leanaí. Téann sé i ngleic chomh maith le roinnt lochtanna bunúsacha a 
shainaithnítear sa chóras reatha trí acmhainní a leithdháiltear a mhionathrú do phróifíl 
scoile, tríd an nasc is cúis le diagnóis a bheith ina réamhriachtanas do leithdháileadh 
acmhainne a bhriseadh agus trí bhéim níos mó a chur ar mhonatóireacht a dhéanamh ar 
thorthaí oideachais.

5.5 Samhail nua leithdháilte acmhainní nua atá beartaithe do 
ranganna príomhshrutha

5.5.1 Buneilimintí a theastaíonn chun buntacú le samhail nua leithdháilte 
acmhainní

Measann an NCSE go bhfuil roinnt eilimintí ríthábhachtach d'aon chóras leithdháileadh 
acmhainne lena chinntiú go bhfuil an tsamhail cothrom, trédhearcach agus éifeachtach 
i seachadadh acmhainní chuig scoileanna le tacú le daltaí le riachtanais speisialta oidea‑
chais. Is iad na heilimintí ríthábhachtach sin:

• Rochtain chothrom ar an scoil.

• Forbairt ghairmiúil chun inniúlacht mhúinteora a chur chun cinn in oideachas daltaí 
le riachtanais speisialta oideachais.

• Acmhainní leithdháilte de réir leibhéal próifílithe an riachtanais i scoileanna.

• Tá nasc idir acmhainní breisithe a úsáid le daltaí agus próisis phleanála agus torthaí 
oideachais aonair.

• Lán‑fhorfheidhmiú treoirlínte tacaíochta leanúntais NEPS‑ROS chun idirghabhálacha 
cuí agus torthaí indéanta do dhaltaí a chinneadh.

• Maoirseacht ar an úsáid a bhaineann scoileanna as acmhainní lena chinntiú go 
n‑úsáidtear iad chun tairbhe daltaí le riachtanais speisialta oideachais.

5.5.2 Beartais agus cleachtais rollaithe

Cuireadh tús cheana féin le hAlt 2 d'Acht EPSEN a bhaineann le hoideachas cuim‑
sitheach. Go ginearálta, d'fhreagair comhlachtaí bainistithe agus scoileanna go dear‑
fach d'oideachas a chur ar dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais i dtimpeallachtaí 
cuimsitheacha le leanaí nach bhfuil na riachtanais sin acu. Áirítear go leor díobh anois 
i ranganna príomhshrutha ach tá fianaise fós ann nach bhfuil gach scoil ag comhoibriú, 
cosúil le:
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• Achomhairc Alt 29 arna dtógáil thar ceann leanaí le riachtanais speisialta oideachais 
nach féidir leo áit a fháil i scoileanna.

• Treoir á eisiúint ag comhlachtaí bainistíochta chuig boird bhainistíochta do leanaí le 
riachtanais speisialta oideachais, mar shampla coinníollacha a chur ar a rollú agus 
comhairle a thabhairt gurb é cinneadh an bhoird é. Dá bharr seo, ceapann tuismith‑
eoirí go mbíonn orthu troid ar son socrúchán a fhail agus go bhfuil a leanbh á rollú ar 
fhulangacht. Maoinítear gach scoil phríomhshrutha de réir na bparaiméadar beartais 
ROS céanna agus dá bhrí sin, ba cheart go gcuirfidís fáilte chothrom roimh leanaí 
le riachtanais speisialta oideachais. Tá sé an‑díomách go bhfuil ar thuismitheoirí dul 
chomh fada le hachomharc a dhéanamh faoi alt 29 den Acht Oideachais chun rollú dá 
leanaí le riachtanais speisialta oideachais a shlánú.

Tá imní mór ar an NCSE nach bhfuil an creat rollaithe rialála cuí a theastaíonn chun bonn 
taca a chur faoi alt 2 den Acht EPSEN (oideachas cuimsitheach) i bhfeidhm. Tig le tuismith‑
eoirí achomharc a dhéanamh ar dhiúltú rollaithe linbh, faoi Alt 29 den Acht Oideachais 
1998. Ach, nuair atá diúltú na scoile rollú a cheadú de réir a bheartais rollaithe luaite, níl 
aon bhunús ag an gcoiste achomhairc cinneadh na scoile a chur ar ceal fiú má tá an beartas 
eisiatach. Measann an NCSE ar an gcéad dul síos, go gcaithfear an leanbh le riachtan‑
ais speisialta oideachais a ghlacadh i scoil, de rogha an tuismitheora , mar seachas sin 
d'fhéadfadh acmhainní a d'fhéadfadh a bheith ar fáil don leanbh trí mhúnla an ghnáth‑
leithdháilte a bheith neamhbhainteach.

Le linn sainchomhairliúcháin, thuairiscigh tuismitheoirí agus foireann NCSE deacrachtaí i 
socrúcháin a shlánú do leanaí le riachtanais speisialta oideachais. Léirigh grúpaí tuismith‑
eoirí agus thathanta imní mór le linn sainchomhairliúcháin maidir leis an bhféidearthacht 
nach bhfuil beartais agus cleachtais rollaithe scoile reatha cuimsitheach. Go minic, bíonn 
caveat sna beartais seo a deir nach rollfar dalta le riachtanais speisialta oideachas ach sa 
chás go bhfuil na hacmhainní i bhfeidhm nó mura bhfuil drochthionchar ag a n‑iompar ar 
dhaltaí eile. Tá sé seo i bhfeidhm in ainneoin go bhfaigheann gach scoil acmhainní ar an 
mbonn céanna de réir bheartas an Aire.

Léiríodh sa sainchomhairliúchán cleachtais trína gcuireann scoileanna baic 'bhoga' ar 
rollú trí chomhairle a chur ar thuismitheoirí go bhfuil scoil eile níos 'oiriúnaí' dá leanbh 
nó go bhfuil níos mó acmhainní acu le tacú le daltaí le riachtanais speisialta oideachais. I 
samplaí eile, dhiúltaigh scoileanna dalta a rollú ar an mbonn nach bhfuil na hacmhainní 
ar fad á leithdháileadh dóibh, go háirithe acmhainní le maoiniú sláinte, a mheasann siad 
a theastaíonn do leanbh áirithe. Tá an NCSE feasach chomh maith ar chásanna inar dhiúl‑
taigh scoileanna rang speisialta a oscailt do ghrúpa daltaí, áit a bhfuil gá sainaitheanta 
cheana féin, áit a bhfuil spás agus ar féidir acmhainní breise a chur ar fáil.
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Moladh 21

Molann an NCSE go láidir go dtabharfadh an ROS isteach creat um rialáil rollaithe 
láidir so scoileanna chun na nithe seo a chinntiú

• Go gcosnófar gach leanbh le riachtanais speisialta oideachais ó chleachtais nó 
beartais um rollú scoile le baic oscailte nó ceilte a chuireann bac lena rochtain 
ar rollú sa scoil.

• Gur féidir le gach leanbh le riachtanais speisialta oideachais rollú sa scoil is 
cóngaraí dóibh a bhfuil maoiniú aici ón NCSE nó ar féidir léi maoiniú a fháil ón 
NCSE.

• Caithfidh scoil dalta le riachtanais speisialta oideachais a rollú má thugann an 
ERSO (Eagraí Riachtanas Speisialta Oideachais) an treoir sin dóibh ar bhonn 
go dtabharfar na hacmhainní don scoil de réir an bheartais náisiúnta.

• Caithfidh scoil rang speisialta a bhunú má iarrann an ERSO orthu sin a 
dhéanamh.

Chun daltaí a rollú in iar‑bhunscoileanna, caithfear eagrú mionsonrach agus roimh ré a 
dhéanamh. Caithfidh scoileanna tairiscintí a eisiúint de réir a mbeartas rollaithe agus 
caithfidh tuismitheoirí glacadh leo nó iad a dhiúltú. Go minic, bíonn babhtaí eile tair‑
isceana ann sula gcríochnaítear rollú. Ag an bpointe seo, déantar measúnú iontrála agus 
cuirtear grúpaí ranga le chéile. Beidh teagmháil fhairsing le bunscoileanna friothálacha 
i gceist anseo go minic. Tá sé curtha faoi ndeara don NCSE go molann an ROS tástálacha 
caighdeánaithe litearthachta agus uimhearthachta a dhéanamh i mBealtaine le rang a 
sé (ROS, 2011b). Is amfhráma cúng é seo chun aistriú faisnéis chuig iar‑bhunscoileanna a 
cheadú in am don scoilbhliain ina dhiaidh.

Teastaíonn níos mó am pleanála fiú chun daltaí le riachtanais speisialta oideachais a rollú 
más gá mionathruithe foirgnimh a dhéanamh agus/nó má rinne scoileanna iarratais 
ar thacaíochtaí breise, cosúil le tacaíochtaí teagaisc nó cúraim, iompar, teicneolaíocht 
oiriúnaitheach agus mar sin de.

Tá sé tábhachtach go gceadaíonn scoileanna dóthain ama chun na próisis seo a chur i 
gcrích le go mbeidh a fhios ag tuismitheoirí agus daltaí go bhfuil socrúchán cuí iar‑bhun‑
scoile faighte acu i bhfad roimh thús na scoilbhliana nua. Molann an NCSE go ndéantar 
breith ar thús a chur le pléití leis na comhlachtaí bainistithe scoile ábhartha ar an bhféi‑
dearthacht go mbeadh níos mó solúbthachta ann i dtaobh rollaithe gach dalta i mbun‑
scoileanna agus iar‑bhunscoileanna. Creidimid go n‑éascódh sé seo dóthain ama a chur 
o leataobh do na próisis phleanála riachtanacha a laghdódh na leibhéil struis agus imní 
a bhíonn ar thuismitheoirí agus daltaí le linn an aistrithe. Thabharfadh sé cinnteacht do 
scoileanna chomh maith maidir le leibhéil soláthar foirne a éascóidh pleanáil cheart do 
gach dalta. Chaithfí áis chun rollú leanaí a bhogann chuig ceantar sa bhliain díreach roimh 
a rollú ar scoil a ionchorprú in aon athrú le nósanna imeachta.
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5.5.3 Ba chóir leithdháileadh agus úsáid acmhainní a bheith de réir 
riachtanais agus torthaí foghlama na ndaltaí

Measann an NCSE gur cheart gurb é príomhchuspóir an mhúnla leithdháilte acmhainní go 
bhfaigheadh na leanaí leis na leibhéil is mó riachtanais na tacaíochtaí teagaisc a theast‑
aíonn uathu chun iad a chumasú le torthaí maithe oideachais a bhaint amach, de réir a 
gcumas féideartha. Anuas air sin, ba cheart go gcumasódh an tsamhail an úsáid is fearr 
a bhaint as acmhainní Stáit i gcúinsí geilleagair deacra. Creideann an NCSE gur féidir na 
cuspóirí seo a bhaint amach trí mhúnla leithdháilte a fhorbairt do chatagóirí ardmhin‑
icíochta agus íosmhinicíochta riachtanas speisialta oideachais a mhionathraítear do 
phróifíl oideachais gach scoile.

Dá bhforbrófaí samhail mar sin, measann an NCSE go bhfuil táscairí ar fáil sa chóras anois 
a thabharfadh eolas beacht maidir le leibhéal an riachtanais oideachais i scoil. Tugann 
sé seo treoir maidir le leibhéal riachtanais speisialta oideachais na scoile agus tugann sé 
bunús ónar féidir leithdháileadh acmhainní breise a oiriúnú do phróifíl rollaithe daltaí le 
riachtanais speisialta oideachais i ngach scoil. Áirítear na nithe seo a leanas sna táscairí 
seo:

• Torthaí tástálacha caighdeánaithe (ag úsáid tástálacha le noirm Éireannacha cosúil 
le tástálacha gnóthachtála i litearthacht agus uimhearthacht, tástálacha um chumas 
cognaíoch).

• An líon daltaí atá díolmhaithe ag an scoil ó thástálacha caighdeánaithe i litearthacht 
agus uimhearthacht a thógáil.

• An líon daltaí le míchumas a ndearnadh measúnú orthu trí phróiseas Mheasúnú 
Riachtanais faoin Acht Míchumais nó ag céim 3 de threoirlínte um leanúntas 
tacaíochta NEPS.

• Faisnéis a thagann ón gcóras réamhscoile.

• Sonraí stairiúil ó scoileanna ar leibhéil leithdháiltí oideachais speisialta.

• Cláir oideachais a leanann daltaí in iar‑bhunscoileanna e.g. an lín daltaí ag déanamh 
páipéir bhonnleibhéil i scrúduithe teastais nó an líon daltaí a dhéanfaidh an Teastas 
Sóisearach leibhéal 2 nua.

Seans go dteastódh ón ROS breith a dhéanamh ar ionstraim Éireannach a choimisiúnú 
chun gnóthachtáil daltaí a thomhas, anuas ar na tástálacha caighdeánacha atá in úsáid 
faoi láthair. D'fhéadfaí bearta míbhuntáiste oideachais a úsáid chomh maith le cur le 
forbairt phróifíl na scoile mar gur léiríodh nasc láidir idir leibhéil mhíbhuntáiste oideachais 
agus tarlúint na riachtanas speisialta oideachais i scoil (Smyth & McCoy, 2009).

Mar atá faoi láthair, chinnfeadh an ROS na hacmhainní iomlána atá ar fáil do gach scoilbh‑
liain. Agus samhail nua a fhorbairt, chaithfí na nithe seo a leanas a chur san áireamh:

• Céard é an t‑ualú cuí is ceart a bheith ag baint le gach athraitheach atá roghnaithe 
mar tháscaire den leibhéal riachtanas oideachais i scoil?

• Cé chomh fada is ceart na hacmhainní a leithdháiltear do scoileanna faoin samhail 
oiriúnaithe a fhágáil i bhfeidhm?
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• Cén leibhéal solúbthachta a chaithfeadh a bheith i bhfeidhm le freagairt do riachtan‑
ais scoileanna i mbéal forbartha, scoileanna le próifílí rollaithe atá ag athrú go tapa 
nó scoileanna le rollú atá ag laghdú go tapa?

• Cén cineál agus leibhéal maoirseachta seachtraí is gá ar úsáid scoileanna as 
tacaíochtaí breise lena chinntiú go bhfuil na tacaíochtaí breise á n‑úsáid chun tairbhe 
daltaí le riachtanais speisialta oideachais agus chun torthaí feabhsaithe a thiomáint?

• Cén cineál próiseas achomhairc is ceart a bheith i bhfeidhm agus cé dó?

Measann an NCSE gur cheart go rialódh roinnt prionsabal ginearálta úsáid agus forfhei‑
dhmiú an mhúnla nua. Nuair a leithdháiltear tacaíochtaí breise do scoil, ba cheart go 
mbeadh an fhreagracht sá n‑úsáid ar an scoil. Ba cheart go gcinnteodh an ROS go bhfor‑
brófar treoirlínte láidre maidir le húsáid acmhainní breise agus ba cheart go gcuirfí chuig 
scoileanna iad. Ba cheart athbhreithniú agus nuashonrú a dhéanamh ar threoirlínte 
reatha, cosúil le Treoirlínte um Thacaíocht Foghlama (ROS, 2000), Treoirlínte um Chuimsiú 
Iar-bhunscoileanna (ROS, 2007) agus an Ciorclán ar Oideachas Speisialta 02/05 de réir 
aon athruithe leis an gcóras.

Measann an NCSE gur cheart don leibhéal tacaíochta oideachais a thugtar d'aon dalta ar 
leith:

• A chinneadh de réir déine a riachtanas, arna fhianú leis an bpróiseas um leanúntas 
tacaíochta (ROS, 2007a, 2010b) agus mar a léirítear in aon tuairiscí gairmiúla atá ar 
fáil.

• A bheith nasctha leis na haidhmeanna agus spriocanna a leagtar amach ina p(h)
róiseas um pleanáil foghlama de réir threoirlínte an NEPS um leanúntas tacaíochta. 
Measann an NCSE go mbogann an nasc seo idir leithdháileadh tacaíochta breise agus 
próiseas an phlean foghlama aonair an córas i dtreo lán‑fhorfheidhmiú an Achta 
EPSEN, a chuireann béim mhór ar fhorbairt phleananna oideachais.

• Torthaí dalta arna leanúint trí phróiseas an phlean foghlama a chur san áireamh.

• Tosca aonair (gnóthachtálacha, cumas cognaíoch, feidhmiú oiriúnaitheach, soghluai‑
steacht, cumarsáid agus mar sin de) agus tosca timpeallachta (inrochtaineacht foir‑
gneamh scoile, cláir oideachais atá ar fáil, scileanna múinteora agus mar sin de) a 
chur san áireamh.

Dá bharr seo sa todhchaí, níor cheart go mbeadh leibhéal socraithe tacaíochta réamh‑
shocraithe i scoileanna d'aon diagnóis ar leith de riachtanais speisialta oideachais. Is féidir 
leis an scoile leibhéil éagsúla tacaíochta teagaisc breise a leithdháileadh don chatagóir 
chéanna mhíchumais, arna dhifreáil go cuí ar bhonn a riachtanas foghlama agus nasctha 
le próiseas an phlean foghlama. Tá scoileanna á dhéanamh seo cheana féin do dhaltaí le 
míchumais ardmhinicíochta agus is féidir cúnamh a thabhairt dóibh trí threoirlínte chun 
an cleachtas seo a leathnú do dhaltaí aonair le míchumais íosmhinicíochta.

Measann an NCSE gur cheart go mbeadh sé ina phrionsabal ginearálta nár cheart go gcuir‑
feadh aon mheicníochtaí tuairiscithe atá riachtanach i bpróisis mhaoirsithe seachtracha 
go míchuí le hualach riaracháin scoile ach go n‑úsáidfí eolas reatha sa scoil trí na gnáthu‑
irlisí pleanála agus féinmheasúnaithe atá in úsáid.
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Ba cheart go ndéanfadh an ROS breith ar an gcaoi lena chinntiú go n‑úsáidtear na hacm‑
hainní breise a leithdháiltear d'iar‑bhunscoileanna chun tacú le daltaí le riachtanais spei‑
sialta oideachais gan a gcuimsiú i ranganna príomhshrutha a shrianadh. Áirítear le bealaí 
cuí chun é seo a bhaint amach teagasc foirne, tacaíocht i ngrúpaí beaga nó tacaíocht 
foghlama/teagasc acmhainne a bheith ina roghanna ar an amchlár. Níor cheart na hacm‑
hainní breise a úsáid chun roghanna a chur ar fáil do dhaltaí nach bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu. Ardaíodh imní le linn sainchomhairliúcháin gur úsáid iar‑bhun‑
scoileanna áirithe na hacmhainní breise seo chun an cóimheas daltaí le múinteoir a ísliú 
nó chun grúpaí ranga beaga a chruthú chun cúrsaí ardleibhéil a mhúineadh in iar‑bhun‑
scoileanna nó chun amchláir múinteoirí a líonadh chun iad a thabhairt chuig an leibhéal 
uaireanta teagaisc riachtanach.

Ba cheart go mbeadh an taithí agus saineolas riachtanach ag múinteoirí a chuire‑
ann uaireanta tacaíocht foghlama/teagasc acmhainne ar fáil chun riachtanais daltaí a 
dtacaíonn siad leo a shainaithint agus a shásamh. Ba cheart go mbeadh riachtanais an 
dalta i lár úsáid tacaíochtaí teagaisc breise agus ba cheart go mbeadh scoileanna comhf‑
hiosach ar threoir roimhe seo a d'eisigh an ROS maidir leis na cúrsaí seo sna Treoirlínte um 
Thacaíocht Foghlama (ROS, 2000) agus sna Treoirlínte Iar‑bhunscoileanna ar Chuimsiú 
Daltaí le Riachtanais Speisialta Oideachais (ROS, 2007).

Moladh 22

22.1 Ba cheart go mbeadh leithdháileadh tacaíochtaí teagaisc breise de réir 
riachtanas próifílithe gach scoile. Níor cheart tacaíochtaí teagaisc agus 
cúraim breise a cheadú ach ar an mbonn go bhfuil pleanáil i bhfeidhm do 
na daltaí lena mbaineann, mar chuid de phróiseas an phlean foghlama. 
Ba cheart go mbeadh úsáid na n‑acmhainní seo nasctha le próiseas phlean 
foghlama dalta, ceangal ama a bheith leis agus dírithe ar thorthaí.

22.2 Ba cheart don ROS breith a dhéanamh ar bhonn níos foirmiúla a thabhairt 
do threoirlínte um leanúntas tacaíochta NEPS‑ROS trí iad a fhorbairt ina 
chód cleachtais a bheadh éigeantach ag scoileanna le leanúint.

22.3 Ba cheart don ROS treoirlínte a shocrú le forbairt do bhunscoileanna agus 
d'iar‑bhunscoileanna le cuidiú le príomhoidí agus le múinteoirí tacaíocht a 
úsáid le daltaí. Ba cheart athbhreithniú agus nuashonrú a dhéanamh ar na 
treoirlínte reatha chun an córas nua a chur san áireamh.

5.5.4 Ní mór táscairí láidre maidir le riachtanas speisialta oideachais a 
fhorbairt agus a aontú

Tá an NCSE muiníneach go gcuideodh dearadh agus forfheidhmiú samhail leithdháilte 
oiriúnaithe do chatagóirí ard agus íosmhinicíochta le cinntiú go leithdháiltear na hacm‑
hainní atá ar fáil de réir riachtanas na ndaltaí i scoileanna. Chuideodh sé a chinntiú nach 
bhfágtar acmhainní i bhfeidhm mura dteastaíonn siad, i gcoibhneas le scoileanna eile, 
mar is féidir a bheith amhlaidh faoin samhail leithdháilte ginearálta reatha.
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Tuigeann an NCSE go bhféadfadh athrú forleathan a bheith mar thoradh ar an tsam‑
hail leithdháilte beartaithe agus caithfear é a phleanáil agus a fhorfheidhmiú go cúra‑
mach. Caithfear aon athrú leis an leibhéal tacaíochtaí teagaisc a bhainistiú go cuí agus 
d'fhéadfadh sé a bheith cuí socruithe aistrithe a chur san áireamh de réir mar a theast‑
aíonn. Is é an rud is tábhachtaí go gcaithfidh scoileanna agus tuismitheoirí a bheith 
muiníneach go seachadfar acmhainní imleora do scoileanna go tráthúil agus go 
héifeachtach.

Chun é seo a bhaint amach, aithníonn an NCSE go gcaithfidh táscairí do riachtanais 
speisialta oideachais a bheith trédhearcach agus sách láidir chun muinín a chothú go 
soláthraíonn siad bunús maith agus éifeachtach chun acmhainní breise a sheachadadh 
do scoileanna.

Tá torthaí tástálacha caighdeánacha á mbeartú mar shraith amháin táscairí do riachtan‑
ais speisialta oideachais a bhféadfaí a úsáid sa chóras. Riarann agus ceartaíonn múinte‑
oirí iad seo i socrúchán scoile. Má tá torthaí tástálacha caighdeánacha le bheith sách láidir 
le húsáid mar tháscaire riachtanas oideachais, beidh sé ríthábhachtach a chinntiú:

• Go bhfuil na tástálacha caighdeánacha beartaithe sách forbartha chun difríochtaí 
cearta i scoileanna maidir le leibhéil léitheoireachta agus uimhearthachta a léiriú.

• Go nuashonraítear agus go gcaighdeánaítear na tástálacha a úsáidtear go rialta chun 
iontaofacht agus bailíocht leanúnach a chinntiú.

• Go n‑athraítear tástálacha go rialta ionas nach mbíonn daltaí ró‑mhuinteartha le 
míreanna na tástála.

• Go bhfuil comhsheasmhacht ar fud na scoileanna i riarachán, scóráil agus tuairisciú 
torthaí tástálacha.

• Go n‑eisíonn an ROS treoirlínte do scoileanna maidir leis na daltaí ar féidir a dhíol‑
mhú ó na tástálacha caighdeánacha seo, chun comhsheasmhacht idir scoileanna a 
chinntiú.

• Go dtuairiscítear scóir chaighdeánaithe lena chinntiú nach mbíonn leithdháileadh 
acmhainne ina dhídhreasú do roinnt scoileanna chun feabhsúcháin i ngnóthachtála‑
cha torthaí do dhaltaí sna tástálacha seo a bhaint amach.

Caithfear an t‑iniúchadh céanna a dhéanamh ar tháscairí eile atá le háireamh sa tsraith 
táscairí lena chinntiú go bhfuil siad sách láidir.

Moladh 23

Má aontaíonn an tAire i bprionsabal le tabhairt isteach an mhúnla malartach 
beartaithe, rachaidh an NCSE ar aghaidh chuig an chéad chéim eile chun grúpa 
oibre a bhunú lena fhorbairt.

Is é a bheidh i gceist anseo, sraith táscairí de riachtanais speisialta oideachais a fhor‑
bairt le bheith mar bhonn taca le samhail leithdháilte acmhainne oiriúnaithe. Ba cheart 
athbhreithniú sainráite a dhéanamh ar úsáid thorthaí tástálacha caighdeánaithe mar 
chuid d'obair an ghrúpa seo. 
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Glacann an NCSE go mbeidh am ag teastáil chun sonraí mhúnla éifeachtach nua de 
leithdháileadh acmhainne a bheachtú, chun é a thástáil, socruithe aistrithe a chur i 
bhfeidhm agus é a fhorfheidhmiú. Tugann an NCSE faoi deara gur foilsíodh tuairisc an 
Choiste Athbhreithnithe ar an Oideachas Sóisialta i 1993 ach gur eisíodh fógra an Aire 
a thug feidhm do theidlíocht uathoibríoch leanaí le riachtanais speisialta oideachais 
ar acmhainní breise i mí na Samhna 1998. Cé nach bhfuiltear ag moladh gur cheart go 
dtógfadh sé cúig bliana na bearta nua a fhorfheidhmiú, molaimid go láidir go gceadó‑
faí dóthain ama chun iad a fhorbairt agus muinín a bheith ann chun córas nua a thógáil 
a bheidh cothrom, trédhearcach agus éifeachtach. Ar deireadh, measann an NCSE go 
bhfuil sé ríthábhachtach go rachfar i sainchomhairliúchán le rannpháirtithe i bhforbairt an 
mhúnla nua oiriúnaithe.

5.5.5 Rioscaí agus leasanna ag baint le tabhairt isteach na samhla nua

Tá an NCSE ar an eolas faoi na deacrachtaí féideartha a d'fhéadfaí a theacht chun cinn 
le linn forfheidhmithe na samhla beartaithe agus measann sé go bhfuil sé tábhachtach 
bheith ag coinne leo chun gur féidir dul i ngleic leo roimh ré. Seo a leanas roinnt de na 
deacrachtaí seo:

• Muinín agus iontaobhas a chothú i measc tuismitheoirí agus scoileanna go mbeidh 
córas éifeachtach agus níos cothroime de leithdháileadh acmhainne ann de bharr na 
samhla nua a chinnteoidh seachadadh tráthúil agus dírithe tacaíochtaí teagaisc agus 
cúraim do scoileanna le tacú le daltaí le riachtanais speisialta oideachais.

• Táscairí láidre de riachtanais speisialta oideachais a shainaithint le bheith mar bhonn 
agus taca leis an tsamhail nua agus an t‑ualú is ceart a bheith ag gach táscaire.

• Cinntiú nach mbíonn úsáid na tástála caighdeánaithe ina dhrochdhreasacht do scoile‑
anna sa chaoi is go mbreathnaítear air go bhfaigheann an scoil nach bhfuil chomh 
rathúil níos mó tacaíochtaí.

• Tuismitheoirí a mb'fhearr leo go leanfadh leithdháileadh tacaíochta ar leith do leanaí 
aonair i gcatagóirí éagsúla riachtanais speisialta oideachais a chur ar a suaimhneas.

• Cinntiú go dtacaítear le scoileanna i bhforfheidhmiú leanúntas tacaíochta an NEPS 
chun deacrachtaí a bhíonn ag scoileanna áirithe i bhfreagracht níos mó a ghlacadh in 
úsáid acmhainní a shárú.

• Ba cheart an tionchar ar FRST (Freastal Réasúnta i Scrúduithe Teistiméireachta), 
BRMO (Bealach Rochtana Míchumais ar an Oideachas) agus scéimeanna eile ag 
brath ar mheasúnuithe gairmiúla a bhreith.

• Ba cheart don ghrúpa oibre a bunaíodh chun an tsamhail a fhorbairt measúnú riosca 
a dhéanamh ar an tionchar dóchúil a bheadh ag tabhairt isteach chóras leithdháilte 
acmhainne nua.

Tá an NCSE go láidir den tuairim nach féidir leis an gcóras leithdháilte acmhainne reatha 
leanúint ar aghaidh ar na cúiseanna seo a leanas:
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• Tá sé éagothromasach mar nach mbeidh rochtain chothrom ag gach dalta le riachta‑
nais speisialta oideachais ar na measúnuithe gairmiúla ar a mbunaítear leithdháile‑
adh na dtacaíochtaí teagaisc breise.

• Tugann sé luaíocht do bhuntáiste mar go bhfuil roinnt tuismitheoirí/scoileanna in 
ann measúnuithe gairmiúla a fháil agus níl roinnt eile.

• Ní léiríonn sé an úsáid is fearr as acmhainní an Stáit mar ní gá go mbeadh leithdháile‑
adh acmhainní tacaíochta teagaisc breise de réir phróifíl riachtanas oideachais na 
scoile. D'fhéadfadh acmhainní a bheith i bhfeidhm i roinnt scoileanna nuair nach 
bhfuil gá leo i gcoibhneas le scoileanna eile dá bharr seo.

Tá leithdháileadh tacaíochtaí do riachtanais speisialta oideachais íosmhinicíochta 
bunaithe ar chatagóir an mhíchumais seachas riachtanais mheasta an dalta. Léirítear 
réimse leathan cumais/míchumais sna catagóirí seo de bhrí nach bhfuil an leibhéal 
riachtanais céanna ag gach leanbh in aon chatagóir ar leith.

Ach, tá an NCSE muiníneach go gcothóidh an tsamhail nua córas leithdháilte acmhainní 
níos cothroime le tairbhí inbhraite do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais má 
théitear i ngleic i gceart leis na rioscaí ar tugadh breac‑chuntas orthu roimhe seo. Áirítear 
leo seo:

• Beidh rochtain láithreach agus tráthúil ag daltaí le riachtanais speisialta oideachais 
ar na hacmhainní oideachais breise a theastaíonn uathu, seachas a bheith ag fanacht 
ar thoradh mheasúnú gairmiúil a mbíonn liostaí feithimh fhada dóibh de ghnáth.

• Nascfar tacaíocht bhreise le leibhéal riachtanais an dalta seachas lena gcatagóir 
mhíchumais, nach dtugann léiriú fíor ar a riachtanas.

• Beidh córas leithdháilte acmhainne níos cothroime i bhfeidhm do dhaltaí mar go 
bhfuil cumas níos lú do dhaoine aonair áirithe chun rochtain a fháil ar acmhainní 
breise ar bhonn na measúnuithe príobháideacha nuair nach bhfuil rochtain ag 
daoine eile ar na measúnuithe sin.

• Beidh níos mó ama gairmiúil ar fáil do mheasúnuithe chun pleanáil oideachais agus 
idirghabháil riachtanach a fhoirmiú de bharr laghdú sna measúnuithe gairmiúla a 
theastaíonn chun rochtain a bhunú ar acmhainní oideachais breise.

• Laghdaítear an riachtanas go mbeadh ar dhaltaí diagnóis feadh a saoil (uaireanta ó 
aois óg) ó phróiseas measúnaithe teoranta. D'fhéadfadh an diagnóis sin, fiú má tá 
leigheas iomlán faighte ar an mbail bhunúsach leigheasta , impleachtaí leanúnacha 
a bheith aige ar ionchais fostaíochta an duine amach anseo.

• Gheobhaidh daltaí le míchumais foghlama diana/troma tairbhe ó chóimheas daltaí 
le múinteoir laghdaithe de 4:1.

5.5.6 Athruithe gearrthéarmacha chun an córas reatha a neartú agus a 
fheabhsú

Agus muid ag fanacht ar fhorfheidhmiú samhla nua, tá athruithe a láidreoidh agus a 
fheabhsóidh oibriú an chórais reatha, má ghlactar leo sa ghearrthéarma. Seo a leanas na 
hathruithe gearrthéarma:
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5.5.6.1 Ba cheart úsáid tacaíochta breise a nascadh le próisis phleanála aonair agus a 
bheith mar fhreagracht ar an scoil de réir leanúntas tacaíochta an NEPS

Níor cheart tacaíochtaí teagaisc agus cúraim breise a cheadú ach ar an mbonn go bhfuil 
pleanáil i bhfeidhm do na daltaí lena mbaineann, mar chuid de phróiseas a bplean 
foghlama. Nuair a leithdháiltear tacaíochtaí breise do riachtanais speisialta oideachais 
ard agus íosmhinicíochta, ba cheart go mbeadh an scoil freagrach as a n‑úsáid. Ba cheart 
go gcinnfeadh scoileanna go bhfuil nasc idir an úsáid agus próiseas phlean foghlama 
duine aonair. Measann an NCSE go mbogann an nasc seo idir leithdháileadh tacaíochta 
breise agus próiseas phlean foghlama duine aonair an córas i dtreo lán‑fhorfheidhmiú an 
Achta EPSEN, a chuireann béim ar fhorbairt phleananna oideachais.

Moltar do scoileanna dul i gcomhairle le síceolaí NEPS agus oibriú de réir Threoirlínte um 
Leanúntas Tacaíochta an NEPS.

Ba cheart go n‑ainmneodh an príomhoide múinteoir a bheidh freagrach as a chinntiú go 
n‑úsáidtear gach tacaíocht bhreise d'oideachas leanaí le riachtanais speisialta oideachais. 
Tá comhairle tugtha ag an ROS cheana go bhféadfaí freagracht a shannadh ar an bpríom‑
hoide nó múinteoir a ainmníonn an príomhoide, as soláthar do riachtanais speisialta 
oideachais a chomhordú laistigh den scoil (ROS, 2000:39, 2007:68.)

Tá imní ar an NCSE maidir le tuairiscí d'úsáid mhíchuí, a bhaineann scoileanna áirithe, 
as tacaíochtaí teagaisc breise mar aon le heaspa faisnéise ar thorthaí daltaí. Ba cheart 
comhairle a chur ar scoileanna go gcumhachtófar ERSOnna (Eagraithe Riachtanas 
Speisialta Oideachais) chun tacaíochtaí a aistarraingt i gcás go bhfuil úsáid mhíchuí á 
mbaint astu. Chun maoirsiú seachtrach a chinntiú ar úsáid tacaíochtaí teagaisc breise, ba 
cheart go mbeadh ar gach scoile tuarascáil bhliantúil fhoriomlán a chur ar fáil don NCSE a 
leagann amach an chaoi a bhfuil siad á n‑úsáid chun tairbhe daltaí le riachtanais speisialta 
oideachais agus torthaí a bhaineann daltaí amach trí phróiseas an phlean foghlama.

5.5.6.2 Ba cheart an tSamhail Leithdháilte Ginearálta (SLG) a bheachtú chun tagairt 
ar leith le líon ardaithe catagóirí de riachtanais speisialta oideachais a áireamh

Leagtar amach i gCiorclán 02/05 an próiseas trína dtacófar le gach dalta le leibhéil níos 
séimhe de riachtanais speisialta oideachais éagsúla faoin SLG ina gcoinnítear uaire‑
anta um theagasc acmhainne dóibh siúd le riachtanais speisialta oideachais. Luaitear 
sa chiorclán seo go bhfuil daltaí le deacrachtaí foghlama, lena n‑áirítear deacrachtaí 
urlabhra agus teanga séimhe, deacrachtaí sóisialta nó mothúchánacha séimhe agus 
deacrachtaí comhordaithe nó smachtú airde séimhe a bhaineann le coinníollacha sain‑
aitheanta cosúil le diospraicse, NEA (Neamhord Easnamh Airde) nó NHEA (Neamhord 
Hipirghníomhaíochta an Easnaimh Airde) incháilithe le tacaíocht a fháil faoin SLG.

I gcleachtas, áfach, tá fianaise ag an NCSE gur annamh, más riamh, a dhéantar measúnú 
ar dhaltaí le leibhéil séimhe deacrachtaí sóisialta, mothúchánacha nó iompraíochta, 
diospraicse ar mar sin de mar aon rud seachas míchumas íosmhinicíochta. I dtréimhse 
trí bliana 2009‑12, tháinig ardú ar an líon daltaí a fuair tacaíocht teagaisc sna catagóir 
seo, 22 faoin gcéad (NMI (Neamhord Mothúchánach/Iompraíochta) ), 30 faoin gcéad 
(NMI dian), 41 faoin gcéad (míchumas fisiciúil) agus 59 faoin gcéad (neamhoird urlabhra 
agus teanga). B'fhéidir go dteastódh ón ROS dá bhrí sin soiléiriú do scoileanna nár cheart 
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iarratais ar thacaíochtaí breise a dhéanamh ar na bail sin go dtí go dtéann scoileanna trí 
leanúntas tacaíochtaí NEPS. Is é a bhaineann leis seo go dtugann scoileanna tacaíocht 
i dtosach do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais trí ghnáth‑theagasc ranga 
(difreáil san áireamh) nó le tacaíocht bhreise scoile ó mhúinteoir tacaíochta foghlama/
acmhainne, nuair is gá, roimh dhul ar aghaidh chuig tacaíochtaí seachtracha a lorg i dtéar‑
maí measúnaithe foirmiúil agus idirghabhálacha speisialtóra.

I gcás go n‑úsáideann scoileanna leanúntas tacaíochta ar an gcaoi seo, tá rochtain láith‑
reach ag daltaí le leibhéil níos séimhe deacrachta ar thacaíocht bhreise gan measúnú 
gairmiúil. Tugtar meicníocht, leis seo, do scoileanna freagairt níos láithrí do dhaltaí i gcat‑
agóirí sainithe agus tá an tairbhe breise leis go laghdaíonn sé an brú ar liostaí feithimh do 
mheasúnuithe gairmiúla seachtracha.

Tá an tairbhe breise de chinntiú nach gcuirtear lipéad gan ghá ar leanaí le leanúntas 
tacaíochta an NEPS a fhorfheidhmiú ar an gcaoi seo. Measann an NCSE go bhfuil sé seo 
an‑tábhachtach mar go bhféadfadh iarmhairtí fadtéarmacha gan choinne, tromchúisea‑
cha a bheith ann do leanaí a measadh go bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Mar 
shampla, má mheastar go bhfuil suaitheadh mothúchánach/neamhoird iompraíochta 
acu agus go lorgaíonn fostóirí féideartha eolas ar dhiagnóis mheabhairshláinte.

Léiríodh sa phróiseas sainchomhairliúcháin an inmhianaitheacht a bhaineann le réimse 
catagóirí riachtanais speisialta oideachais atá le tagairt go follasach amhail san áireamh 
faoin SLG a ardú. Is é is ciall leis seo nach gcaithfí iarratais aonair a dhéanamh ar thacaíocht 
do na catagóirí seo agus nach mbeadh lipéad ar dhaltaí sna catagóirí seo sula dtugtar 
rochtain dóibh ar thacaíochtaí teagaisc breise.

Molann an NCSE gur cheart go mbeadh rochtain ag daltaí sna catagóirí seo a leanas ar 
thacaíocht faoin scéim tacaíochta foghlama amach anseo; gortú inchinne faighte,12 
caillteanas éisteachta séimh, daltaí a bhfuil riachtanais éigeandála, gearrthéarma acu tar 
éis gortuithe fisiciúla a fháil, mar shampla, i dtimpiste bóthair agus daltaí a bhfuil tion‑
char ag méala teaghlaigh nó deacrachtaí mothúchánacha gearrthéarma tromchúiseacha 
ar a gcuid foghlama. Ba cheart tacú le daltaí le neamhord comhordaithe forbartha (lena 
n‑áirítear diospraicse) amach anseo chomh maith faoin SLG, rud a thabharfadh le fios 
nach mbreithfí a thuilleadh gur míchumas íosmhinicíochta a bheadh sa bhail seo.

5.5.6.3 Ba cheart critéir do chatagóirí áirithe a athshonrú agus a shoiléiriú

Thar na blianta, forbraíodh pátrún trína ndéantar diagnóis ar chatagóirí áirithe míchumas 
i bhfad níos minice ná catagóirí eile. Áirítear leo seo, NMI (Neamhord Mothúchánach/
Iompraíochta) /NMI dian, míchumas fisiciúil agus neamhoird urlabhra agus teanga – feic 
na figiúirí sa chuid roimhe seo a léiríonn an t‑ardú sa líon daltaí a fhaigheann tacaíocht 
teagaisc acmhainne sna catagóirí seo thar thréimhse trí bliana ó 2009‑12. De bharr an 
easpa critéar beacht chun idirdhealú a dhéanamh idir leibhéil séimhe agus tromchúise‑
acha neamhoird mhothúchánach agus iompraíochta, tá an NCSE ar an eolas go bhfuil 

12 Ní áirítear leanaí a bhfuil gortú inchinne faighte acu nach bhfuil míchumas íosmhinicíochta bainteach acu faoi 
na catagóirí riachtanais speisialta oideachais do leithdháileadh acmhainne faoi láthair agus caithfidh siad cás 
aonair a dhéanamh de. Cé nár rugadh le míchumas iad, tá ceann faighte acu agus iad ag dul ar agahidh tríd 
an gcóras scoile. Beartaítear gur cheart go mbeadh rochtain ag na leanaí seo ar thacaíocht faoin leithdháile-
adh acmhainní ginearálta chuig scoileanna amach anseo.
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daoine gairmiúla díreach ag lua go bhfuil NHEA (Neamhord Hipirghníomhaíochta an 
Easnaimh Airde) nó NEA (Neamhord Easnamh Airde) ag an leanbh, gan an leibhéal déine 
a thabhairt. Ansin, leithdháiltear uaireanta don leanbh do mhíchumas íosmhinicíochta.

Ba cheart na critéir do chatagóirí áirithe a athshonrú agus a shoiléiriú lena chinntiú go 
gcuirtear acmhainní i dtreo na ndaltaí a bhfuil na leibhéil is mó riachtanas acu. Ba cheart 
don ROS na critéir a athshonrú do NMI (Neamhord Mothúchánach/Iompraíochta) dian 
lena shoiléiriú go bhfuil an chatagóir seo i gceist dóibh siúd a bhfuil bail shíciatracha diana 
acu nach féidir a smachtú le teiripe ná cógais.

Ar an dóigh chéanna, tá diagnóis diospraicse á dhéanamh anois ar go leor leanaí agus 
acmhainní á dtabhairt dóibh do mhíchumas íosmhinicíochta. Ba cheart na critéir do 
'mhíchumas fisiciúil' a athshonrú chomh maith lena shoiléiriú go bhfuil sé i gceist a 
áireamh ann na daltaí sin a bhfuil tionchar suntasach ag a leibhéil diana lagaithe fisiciúla 
ar a bhfoghlaim. Ba cheart a áireamh sa chatagóir seo, mar shampla, daltaí óna dteast‑
aíonn teagasc breise chun teicneolaíocht oiriúnaitheach a úsáid chun tionchar pairilise nó 
caillteanais shuntasach i soghluaisteachta nó smachtú a ngéag a shárú. Ba cheart tacú le 
gach dalta eile sa chatagóir seo tríd an scéim tacaíochta foghlama.

5.5.6.4 Mionathruithe leis na leibhéil tacaíochta i scoileanna mura bhfuil siad ag 
teastáil a thuilleadh

Tá an NCSE ar an eolas nach folaíonn an próiseas leithdháilte reatha do mhionathrú leis 
na leibhéil tacaíochta i scoileanna mura bhfuil siad ag teastáil a thuilleadh, mar sham‑
pla, nuair atá dul chun cinn déanta ag leanaí. Tig le hacmhainní a fhágáil i bhfeidhm fiú 
má tá feabhas tagtha ar fheidhmiú an dalta dá bharr seo. Tá roinnt coinníollacha ina 
bhfuil sé réasúnach a bheith ag súil go bhfeabhsódh feidhmiú leanaí tar éis idirghabhála. 
I measc eile, áirítear sna coinníollacha seo neamhoird urlabhra agus teanga, neamhoird 
mhothúchánacha agus iompraíochta agus míchumais fisiciúla áirithe. Ba cheart go léire‑
odh an córas leithdháilte acmhainne an réadúlacht go n‑athraíonn riachtanais na ndaltaí 
seo thar am agus go bhfreagraíonn siad d'idirghabháil chuí. Caithfidh an t‑eolas agus na 
scileanna a bheith ag múinteoirí, dá bhrí sin, chun na hidirghabhálacha cuí a theastaíonn 
chun feabhsúcháin i bhfeidhmiú daltaí a chothú a shainaithint agus a fhorfheidhmiú.

Measann an NCSE gur cheart na hacmhainní breise do na trí chatagóir thuasluaite a 
leithdháileadh ar bhonn cheangal ama ar feadh tréimhse trí bliana agus athbhreithniú 
á dhéanamh ar dhul chun cinn an dalta gach bliain. Ba cheart go luafaí go soiléir riachta‑
nais foghlama daltaí i bplean foghlama aonair ina bhfuil spriocanna foghlama leagtha 
amach go soiléir. Ba cheart an t‑athbhreithniú a dhéanamh mar chuid den phróiseas um 
leanúntas tacaíochta agus a bhunú ar phróiseas an phlean foghlama mar a mheasann 
an ERSO (Eagraí Riachtanas Speisialta Oideachais) a bheith cuí. Seans go mbeidh pear‑
sanra oideachais eile, de réir mar is gá, cosúil le síceolaí agus Cigireacht an NEPS, páir‑
teach san athbhreithniú. Ba cheart go dtabharfadh an t‑athbhreithniú bunús don ERSO 
(Eagraí Riachtanas Speisialta Oideachais) chun an cinneadh a dhéanamh maidir le leith‑
dháileadh leanúnach acmhainní.

Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil laghdú tarlaithe cheana féin sa líon measú‑
nuithe NEPS a dhéantar chun incháilitheacht a chinneadh do leithdháileadh acmhainne 
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seachas pleanáil oideachais a chruthú de bharr bunús athbhreithnithe do leithdháileadh 
acmhainní in iar‑bhunscoileanna do riachtanais speisialta oideachais ardmhinicíochta 
don scoilbhliain 2012‑13. Ba cheart go mbeadh tionchar dearfach aige seo ar infhaight‑
eacht síceolaithe NEPS le tabhairt faoi mheasúnuithe chun pleananna teagaisc agus 
foghlama a fhoirmiú agus le bheith páirteach in athbhreithniú ar dhul chun cinn, más gá, 
mar chuid de leanúntas tacaíochta.

Má mheastar go bhfuil dul chun cinn déanta ag an dalta tar éis trí bliana agus athbhre‑
ithniú cuí i ndáil le spriocanna ach go dteastaíonn tacaíocht bhreise uathu go fóill, tig 
leis/léi tacaíocht a fháil go fóill faoi SLG na scoile. Má mheastar nach bhfuil aon dul chun 
cinn déanta ag an dalta tar éis trí bliana agus athbhreithnithe rialta, ba cheart don scoil 
iarratas eile a dhéanamh thar ceann an dalta ar acmhainní breise. Ba cheart go leagfaí 
amach san iarratas seo cás breise a léiríonn an chaoi gur úsáid an scoile na hacmhainní 
go dáta, na spriocanna a leagadh amach agus a bhain an dalta amach, na hidirghabhála‑
cha éagsúla a úsáideadh agus na cúrsaí oiliúna ar fhreastal múinteoirí orthu. Ba cheart go 
luafadh an scoil chomh maith an chaoi a rachadh na hacmhainní breise, dá gcuirfí ar fáil ar 
feadh tréimhse ghairid eile iad, i ngleic leis na buarthaí atá fós ann.

Faoin gcóras reatha, leithdháiltear poist mhúinteora tacaíochta foghlama breise agus 
acmhainne do bhunscoileanna ar bhonn a líon múinteoirí ranga agus d'iar‑bhunscoile‑
anna ar bhonn rollú daltaí. Tá sé i gceist go dtacóidh na poist seo le daltaí atá incháilithe do 
theagasc tacaíochta foghlama, a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ag eascairt ó 
mhíchumais ardmhinicíochta agus iad siúd a bhfuil deacrachtaí foghlama eile acu arna 
leagan amach i gCiorclán ar Oid. Speisialta 02/05. Ba cheart go mbeadh ar bhunscoile‑
anna agus iar‑bhunscoileanna nach bhfuil daltaí incháilithe rollaithe iontu sna catagóirí 
seo é sin a chur in iúl don ROS chun gur féidir na hacmhainní ar fad atá ar fáil a leithdháile‑
adh ar an mbealach is éifeachtaí.

5.5.6.5 Tacú le daltaí le míchumais foghlama ghinearálta séimhe a bhfuil deacrachtaí 
eile acu

Ardaíodh leithdháileadh tacaíochtaí do dhaltaí le siondróm Down le míchumais foghlama 
ghinearálta séimhe le linn phróiseas sainchomhairliúcháin an NCSE. Rinneadh an pointe 
go mbíonn deacrachtaí casta eile go minic ag daltaí le siondróm Down i gcoibhneas le 
leanaí eile le míchumas foghlama séimh agus gur cheart acmhainní a fháil dó amhail 
míchumas íosmhinicíochta. Áirítear sna deacrachtaí breise próiseáil cloisteála, riachtanais 
leighis, deacrachtaí urlabhra/teanga agus deacrachtaí luaile, óna dteastaíonn tacaíocht 
níos déine ná na leanaí eile sa chatagóir MFG (Míchumas foghlama ginearálta) séimh.

Tá an NCSE ar an eolas go bhfuil deacrachtaí breise cosúil leo siúd ar tugadh breac‑chuntas 
orthu ag go leor daltaí sa réimse míchumais intleachtúla séimhe. Ní fhéadfadh an NCSE 
bunús fianaise a bhunú le tacú le moladh gur cheart tacaíochta níos mó a leithdháileadh 
do leanbh le siondróm Down ná na tacaíochtaí a fhaigheann na leanaí sin nó leanaí eile 
le siondróim a bhfuil bail chomhghalracha bhainteacha acu chomh maith. Ach, molann 
an NCSE gur cheart don ROS a athrá le scoileanna gur féidir acmhainní um thacaíocht 
foghlama bhreise a leithdháileadh go difreálach de réir leibhéil riachtanais foghlama 
dalta (ROS, 2005) agus de réir leanúntas tacaíochta an NEPS.
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Dúradh chomh maith go bhféadfaí a rá go bhfuil neamhord urlabhra agus teanga ag go leor 
leanaí le siondróm Down (sa chatagóir MFG séimh) mar aon lena míchumas intleachtúil. 
Tarlaíonn sé seo mar gheall go bhfuil an neamhord teanga an‑dian i gcoibhneas lena leib‑
héil chognaíocha agus ní féidir, dá bhrí sin, a rá gur mar gheall ar mhoill forbartha amháin 
é. Ordaítear i gcritéir an ROS do neamhoird urlabhra agus teanga ar leith go gcaithfear 
measúnú a dhéanamh ar leanbh sa mheánréimse SI chun go gcáileoidh siad do theagasc 
acmhainne breise faoin gcatagóir seo.

Tá breith chúramach déanta ag an NCSE ar an aighneacht a rinne Down Syndrome Ireland 
ina leith seo. Faoin tsamhail nua atá beartaithe ag an NCSE, leithdháilfear acmhainní 
breise do leanaí de réir a leibhéal riachtanais seachas de réir catagóir míchumais. Tá an 
NCSE muiníneach go sárófar an deacracht a bhain leis an sampla roimhe seo nuair a thab‑
harfar isteach an tsamhail nua seo mar go dtacófar le gach leanbh le míchumais foghlama 
ghinearálta séimhe de réir a leibhéal riachtanais agus de réir a bpróiseas phlean foghlama. 

Idir an dá linn, cuirtear i gcuimhne do scoileanna gur féidir leo leibhéal na tacaíochta 
foghlama a dheonaítear a dhifreáil lena chinntiú go n‑úsáidtear na hacmhainní atá ar fáil 
le tacú le leanaí de réir a riachtanas. Léireoidh an t‑athbhreithniú atá le foilsiú ar phrói‑
seas leithdháilte acmhainne an NCSE agus measúnú ar úsáid na n‑acmhainní i scoileanna 
(Kinsella et al, le foilsiú) go ndéantar difreáil i go leor scoileanna cheana idir an leibhéal 
tacaíochta a thugtar faoin SLG. I suirbhé ar 179 bunscoil, léirigh 52% de fhreagróirí go 
bhfaigheann leanaí le míchumais ardmhinicíochta teagasc duine le duine, mar chineál 
amháin tacaíochta ina scoileanna.

5.5.6.6 Ba cheart am taistil an mhúinteora idir scoileanna a íoslaghdú

Sa scoilbhliain 2012‑13, cuireadh gréasáin os cionn 2,500 post acmhainne lánaimsear‑
tha, buana i bhfeidhm i mbeagnach 1,700 bunscoil bhunúis ar fud na tíre (ROS, 2012a). 
Leithdháileadh na poist seo do mhúinteoirí le tabhairt faoi uaireanta acmhainne íosm‑
hincíochta faoin NCSE i scoil bhunúis nó i scoileanna comharsana.

Cé gur forbairt dhearfach é seo, tá imní ar an NCSE go bhféadfadh am teagaisc luachmhar 
a bheith á chailleadh ag daltaí mar gheall go bhfuil múinteoirí acmhainní ag taisteal achar 
fada idir a scoil bhunúis agus na scoileanna eile lena bhfuil siad ag tacú. Ba cheart go 
ndéanfadh na scoileanna gach iarracht an t‑am teagaisc a chailltear ar an mbealach seo a 
íoslaghdú. Anuas air seo, ba cheart go ndéanfadh an ROS anailís ar an t‑am a chaitheann 
múinteoirí ag taisteal idir scoileanna agus san áit a bhfuil am teagaisc suntasach á chail‑
leadh, ba cheart roinnt ama a thabhairt ar ais do na scoileanna lena mbaineann.

Molann an NCSE go dtabharfaí isteach na hathruithe gearrthéarma seo a leanas chun an 
córas reatha leithdháilte acmhainne a láidriú:
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Moladh 24

24.1 Sula gceadaítear tacaíochtaí teagaisc agus cúraim breise do dhaltaí le 
riachtanais speisialta oideachais, ba cheart do scoileanna a dheimhniú 
go bhfuil pleanáil i bhfeidhm do na daltaí lena mbaineann, mar chuid 
den phróiseas phlean foghlama. Nuair atá tacaíochtaí breise do dhaltaí 
le riachtanais speisialta oideachais ag eascairt as riachtanais speisialta 
oideachais ard agus íosmhinicíochta leithdháilte do scoil, ba cheart a n‑úsáid 
a nascadh le próisis um phleanáil aonair de réir leanúntas soláthair an NEPS.

24.2 Ba cheart go n‑éileofaí ar scoileanna tuarascálacha bliantúla a chur ar fáil 
don NCSE maidir le dul chun cinn a rinneadh agus torthaí daltaí a baineadh 
amach tríd an bpróiseas phlean forbartha.

24.3 Ba cheart go mbeadh rochtain ag daltaí le gortú inchinne faighte; caillteanas 
cloisteála séimh; neamhord comhordaithe forbartha (lena n‑áirítear 
diospraicse), agus/nó daltaí a bhfuil riachtanais éigeandála ghearrthéarma 
acu tar éis gortú a fháil, mar shampla, i dtimpiste bóthair agus iad siúd a 
bhfuil tionchar ag méala teaghlaigh nó ag deacrachtaí mothúchánacha 
gearrthéarma ar a bhfoghlaim ar mhúinteoirí tacaíochta foghlama.

24.4 Ba cheart don ROS na critéir le haghaidh rochtain ar thacaíochtaí breise 
do dhaltaí le míchumais fisiciúla agus NMI (Neamhord Mothúchánach/
Iompraíochta) dian a athshonrú agus a shoiléiriú lena chinntiú go ndírítear 
acmhainní ar dhaltaí leis an ngá is mó sna catagóirí seo.

24.5 Tá coinníollacha ann inar féidir feidhmiú dalta a fheabhsú trí idirghabháil 
thar am. Áirítear leis na coinníollacha seo, neamhoird urlabhra agus teanga 
sonracha, neamhoird mhothúchánacha agus iompraíochta agus míchumais 
fisiciúla áirithe. Ba cheart na hacmhainní breise do na catagóirí seo a chur 
ar fáil dá bhrí sin ar bhonn cheangal ama ar feadh tréimhse trí bliana agus 
ba cheart don scoil athbhreithniú bliantúil a dhéanamh ar dhul chun cinn 
dalta, agus más gá, le síceolaí an NEPS.

24.6 Ba cheart don ROS a athrá gur cheart leithdháileadh acmhainní teagaisc do 
dhaltaí le tacaíocht foghlama agus míchumais ardmhinicíochta go difreáilte 
de réir a riachtanas foghlama (ROS, 2005)

5.5.7 Scoileanna speisialta a ainmniú mar scoileanna náisiúnta

Tá gach scoil speisialta ainmnithe faoi láthair ina scoil náisiúnta agus feidhmíonn siad de 
réir na Rialacha do Scoileanna Náisiúnta (An Roinn Oideachais, 1965). Ardaíodh é seo 
mar shaincheist le linn sainchomhairliúcháin de bharr an t‑aistriú ardaithe daltaí ag aois 
iar‑bhunscoile chuig scoileanna speisialta. Ardaíodh ceisteanna maidir lenar cheart go 
mbeadh scoileanna speisialta bunscoile agus iar‑bhunscoile nó ar cheart earnáil nua 
scoile a thabhairt isteach sa chóras a bheadh ina 'scoil speisialta' seachas a bheith ina 
bhunscoil nó iar‑bhunscoil speisialta.
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Cruthaíodh an córas reatha ag am nuair a ceapadh go leanfadh formhór daltaí i scoileanna 
speisialta curaclam bunscoile agus go mbainfidís tairbhe as teagasc mhúinteoirí bunscoile. 
Anois, tig le daltaí cúrsaí leibhéil FETAC (Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus 
Oiliúna) agus scrúduithe an Teastais Shóisearaigh a dhéanamh i scoileanna speisialta. 
Ardaíonn sé seo an fhéidearthacht go bhfuil múinteoirí iar‑bhunscoile ag teastáil do roinnt, 
ach ní do gach, dalta in aois iar‑bhunscoile i scoileanna speisialta. Ar an mbonn céanna, ba 
cheart go mbeadh rochtain ag daltaí in aois iar‑bhunscoile a bhfuil curaclam bunscoile á 
leanúint acu i scoile speisialta ar mhúinteoirí le hoiliúint bhunscoile.

Moladh go bhféadfaí rialacha aon chineál scoile speisialta nua a thabharfaí isteach a 
oiriúnú do riachtanais a dhaltaí is cuma má tá siad ag aois bunscoile nó iar‑bhunscoile. 
Ba cheart go léireodh rialacha maidir le cáilíochtaí múinteora, fad an lae scoile, fad na 
scoilbhliana cumais, riachtanais agus próifílí aoise na ndaltaí a fhreastalaíonn ar na scoile‑
anna speisialta seo. Mar shampla, ba cheart go leanfadh daltaí in aois iar‑bhunscoile a 
fhreastalaíonn ar scoil speisialta an fad scoilbhliana agus lae scoile chéanna lena bpiaraí 
i scoileanna príomhshrutha agus níor cheart go mbeadh cuma dhifriúil orthu de bharr a 
bheith ag freastal ar an scoil i mí an Mheithimh agus a bpiaraí ar saoire.

Ba cheart go n‑iarrfaí ar an NCCA (An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta) 
chomh maith comhairle a thabhairt maidir le rochtain ar an teastasú cuí do dhaltaí le 
míchumais chasta a fhreastalaíonn ar na scoileanna speisialta seo.

Moladh 25

Ba cheart go mbunódh an ROS cineál nua scoil speisialta le rialacha agus struchtúir 
eagraíochtúla ábhartha do phróifíl agus aois daltaí le riachtanais speisialta oidea‑
chais chasta rollaithe.

5.5.8 Rochtain ar scoileanna agus ranganna speisialta

Faoi láthair, caithfidh measúnú foirmiúil bheith ag dalta ar mhíchumas, cosúil le míchu‑
mais foghlama ghinearálta mheasartha, le rollú i scoil nó rang speisialta. Measann an 
NCSE gur cheart go leanfadh socrúchán i scoileanna agus ranganna speisialta de bheith 
ar bhonn measúnú foirmiúil ar mhíchumas. Ba cheart go mbunófaí tuairiscí gairmiúla ar 
chinntí socrúcháin ar mheasúnú oibiachtúil ar riachtanais dalta.

Ba cheart go n‑áireofaí sa phróiseas measúnaithe scrúdú dian ar thorthaí a baineadh 
amach go dtí seo mar aon leis na hidirghabhálacha a bhí nó a d'fhéadfaí a bheith i bhfei‑
dhm laistigh de na hacmhainní atá ar fáil le tacú le cuimsiú an dalta in oideachas príomh‑
shrutha sula ndéanfar cinneadh ar shocrúchán malartach i rang nó scoil speisialta. I gcás 
iar‑bhunscoileanna, ba cheart taithí an dalta i mbunscoil nó i scoil speisialta a chur san 
áireamh. I gcás bunscoileanna, ba cheart taithí an linbh i naíonra nó i láthair luath‑idir‑
ghabhála a chur san áireamh.

Má mheastar go bhfuil socrúchán oideachais speisialta cuí, ba cheart go dtabharfaí 
roghanna sna tuairiscí gairmiúla maidir leis an gcaoi is ceart riachtanais daltaí a shásamh, 
na roghanna atá ar fáil a mhíniú agus a n‑impleachtaí a leagan amach.
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Moladh 26

26.1 Measann an NCSE gur cheart go leanfaí le socrúchán i scoileanna agus 
ranganna speisialta faoi láthair, ar feitheamh thoradh samhla measúnaithe 
náisiúnta, le bunú ar mheasúnú foirmiúil míchumais. Ba cheart go 
mbunófaí tuairiscí gairmiúla ar chinntí socrúchán ar mheasúnú oibiachtúil 
ar riachtanais foriomlána dalta. Ba cheart go rachadh siad i ngleic le taithí 
an dalta go dtí seo agus na hidirghabhálacha a bhí nó a d'fhéadfaí a bheith 
i bhfeidhm le tacú lena c(h)uimsiú leanúnach in oideachas príomhshrutha. 
Ar deireadh, ba cheart go míneofaí sa tuarascáil na roghanna socrúcháin 
atá ar fáil agus a n‑impleachtaí a leagan amach. 

26.2 Ba cheart go mbeadh coiste iontrálacha ar fáil do gach scoil agus rang 
speisialta chun moltaí a dhéanamh leis an mbord bainistíochta maidir le 
daltaí le riachtanais speisialta oideachais a ligean isteach sna socrúcháin sin. 
Ba cheart go mbeadh ionadaíocht ag NEPS agus NCSE ar an gcoiste iontrála.

5.5.9 Leithdháileadh tacaíochtaí múinteoireachta ar scoileanna agus 
ranganna speisialta

Leithdháiltear tacaíochtaí teagaisc do scoileanna/ranganna speisialta ar bhonn méid 
ranganna an‑bheaga (mar shampla, ó 11:1 i gcás MFG (Míchumas foghlama gine‑
arálta) séimh go 6:1 i gcás NSU (Neamhord de Chuid Speictream an Uathachais)) agus 
cinntear an líon múinteoirí a leithdháiltear don scoil speisialta ó phróifíl mhíchumas na 
ndaltaí i ngach scoil/rang speisialta. Bunaítear méideanna na ranganna ar chóimheasa 
ceapacháin daltaí le múinteoir so scoileanna agus ranganna speisialta mar a mholtar i 
dtuarascáil an tSERC (ROS, 1993:235).

Molann an NCSE gur cheart go leanfaí ag bunú socruithe foirne do scoileanna agus 
ranganna speisialta ar na cóimheasa seo mar go raibh comhaontú ginearálta go raibh 
leibhéil foirne imleor sna cásanna seo.

Aithníonn an NCSE, áfach, an dul chun cinn suntasach leighis atá déanta ó foilsíodh tuaras‑
cáil an tSERC i 1993 (ROS, 1993). Tá cás ann de bharr roinnt den dul chun cinn leighis seo go 
dtagann roinnt bheag leanaí slán as breith réamhaibí nó tinnis thromchúiseacha ach bíonn 
riachtanais ainsealacha acu go fóill óna dteastaíonn idirghabháil leighis leanúnach lena 
chinntiú go maireann siad. Tá grúpa beag de na leanaí seo anois rollaithe i roinnt scoile‑
anna speisialta a fhreastalaíonn ar leanaí le míchumais foghlama ghinearálta diana/trom‑
chúiseacha. Measann an NCSE gur cheart a riachtanais a aithint trí chóimheas daltaí le 
múinteoir feabhsaithe a sholáthar do ghrúpa ranga amháin agus rochtain a chur ar fáil do 
chúram altranais cuí.

Mhol an NCSE roimhe seo cóimheas daltaí le múinteoir feabhsaithe do ghrúpa ranga 
amháin i scoileanna agus ranganna speisialta do NMI (Neamhord Mothúchánach/
Iompraíochta) dian (NCSE, 2012).
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Ar deireadh, measann an NCSE gur cheart scoileanna speisialta a chumasú agus acmhainní 
a thabhairt dóibh chun rannpháirtíocht struchtúrtha a chur ar fáil idir tuismitheoirí agus scoile‑
anna. B'fhéidir gur féidearthacht amháin a bheadh i scéim na teagmhála baile, scoile agus an 
phobail chun é seo a bhaint amach go héifeachtach. D'fhéadfadh an múinteoir teagmhála 
scoile, baile tuismitheoirí a choinneáil ar an eolas maidir le cláir oideachais agus iompraíochta 
a fhorfheidhmítear dá leanbh sa scoil agus an dul chun cinn a dhéantar. D'fhéadfadh siad 
comhairle a chur ar thuismitheoirí maidir le straitéisí tuismitheoireacht le tacú le hobair 
na scoile lena leanbh. Ar an mbonn céanna, d'fhéadfadh siad an scoil a chur ar an eolas 
maidir le haon imní a bheadh ar na tuismitheoirí/caomhnóirí maidir le hoideachas an dalta.

Moladh 27

27.1 Molann an NCSE gur cheart go leanfadh na cóimheasa reatha ar aghaidh 
mar bhunús do cheapachán foirne do scoileanna agus ranganna speisialta.

27.2 Ba cheart go gceadófaí do scoileanna speisialta do mhíchumais foghlama 
diana/tromchúiseacha a fhreastalaíonn ar dhaltaí le riachtanais 
ardspleáchais ainsealacha óna dteastaíonn idirghabháil leighis leanúnach le 
maireachtáil, grúpa ranga amháin a bhunú ar chóimheas daltaí le múinteoirí 
4:1 agus ba cheart go dtabharfadh an FSS maoiniú do rochtain ar altra scoile.

27.3 Ba cheart go gcumasódh an ROS scoileanna speisialta chun rannpháirtíocht 
struchtúrtha a chur ar fáil idir tuismitheoirí agus scoileanna. Ba cheart an 
rogha do scoileanna speisialta a áireamh sa scéim teagmhála baile, scoile 
agus an phobail a fhiosrú mar bhealach amháin chun é seo a bhaint amach 
ar bhonn neodrach. 

Déanann an NCSE an moladh seo a leanas i ndáil le leithdháileadh tacaíochtaí teagaisc 
do scoileanna agus ranganna speisialta a mheasann sé a spreagfaidh feabhsúcháin agus 
éifeachtúlachtaí sa phróiseas leithdháilte.

Moladh 28

28.1 Ba cheart don ROS, i sain‑chomhairliúchán leis an NCSE, na socruithe 
foirne teagaisc do scoileanna speisialta a eisiúint ar bhonn bliantúil, mar 
a tharlaíonn do bhunscoileanna agus iar‑bhunscoileanna príomhshrutha 
agus de réir pharaiméadair bheartais reatha.

28.2 Nuair a leithdháiltear iad, ba cheart go mbeadh úsáid foirne teagaisc agus 
cúraim i scoileanna/ranganna speisialta mar fhreagracht an phríomhoide. Ba 
cheart go mbeadh dóthain solúbthachta ag an bpríomhoide an fhoireann a 
úsáid agus daltaí a shannadh chuig ranganna de réir a riachtanais foghlama 
ar féidir leo athrú in imeacht bliana. Tá sé seo de réir an Achta Oideachais, 1998 
ina ndeirtear go bhfuil scoileanna freagrach as a chinntiú go sainaithnítear 
agus go soláthraítear riachtanais oideachais gach dalta, lena n‑áirítear na 
daltaí sin le míchumas nó riachtanais speisialta oideachais eile. 
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Aguisíní
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Aguisín 1 – Mar a bhFuilimid: An Comhthéacs Staire agus an 
Comhthéacs Reatha

Réamhrá

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) freagrach as beartas a fhorbairt agus a  
chinneadh i ndáil le hoideachas leanaí le riachtanais speisialta oideachais. Cuireann 
torthaí thuarascáil Choiste Athbhreithnithe ar an Oideachas Speisialta (SERC)  
(ROS, 1993), forbairtí náisiúnta agus idirnáisiúnta agus torthaí taighde le forbairt a 
bheartais.

Ó 1998, d'fhorfheidhmigh ionstraimí reachtúla éagsúla forbairt bheartais an ROS a 
bhfuil tionchar díreach acu ar sholáthar oideachais do leanaí le riachtanais speisialta 
oideachais. Áirítear orthu sin: an tAcht Oideachais, 1998; an tAcht um Údarás Náisiúnta 
Míchumais, 1999; an tAcht um Stádas Comhionann, 2000; an tAcht Oideachais  
(Leas), 2000; an tAcht Leanaí, 2001; an tAcht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001; 
an tAcht Comhionannais, 2004; an tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhFuil Riachtanais 
Speisialta Oideachais Acu, 2004; agus an tAcht um Míchumas, 2005, gach ceann arna 
leasú.

Comhthéacs idirnáisiúnta don ghluaiseacht i dtreo cuimsithe

Thiomáin gluaiseacht idirnáisiúnta i dtreo cuimsitheacht in oideachas do gach leanbh 
le riachtanais speisialta oideachais forbairtí a rinneadh le déanaí i reachtaíocht agus 
beartas. Áirítear leis na príomhcháipéisí beartais atá mar bhonn agus taca leis seo:

• Ráiteas agus Creat Salamanca do Ghníomhaíocht ar Oideachas Riachtanais 
Speisialta arna ghlacadh ag an gComhdháil Domhanda ar Oideachas Riachtanais 
Speisialta: Rochtain agus Cáilíocht (UNESCO, 1994). Tá Éire ar cheann de 92 tír agus 
25 eagraíocht idirnáisiúnta a éilíonn ar rialtais 'an tosaíocht beartais agus buiséid 
is airde a thabhairt chun a gcórais oideachais a fheabhsú chun iad a chumasú gach 
leanbh a chuimsiú in ainneoin difríochtaí nó deacrachtaí aonair, agus chun prionsa‑
bal an chuimsithe oideachais a ghlacadh mar dhlí nó beartas, agus daltaí a rollú i 
ngnáthscoileanna, mura bhfuil cúiseanna an‑láidir ann chun a mhalairt a dhéanamh' 
('give the highest policy and budgetary priority to improve their education systems to 
enable them to include all children regardless of individual differences or difficulties; 
and to adopt as a matter of law or policy the principle of inclusive education, enrolling 
all children in regular schools, unless there are compelling reasons for doing other‑
wise') (Airteagal 3)

• Fógra Polaitiúil Chomhairle na hEorpa: Cáilíocht Bheatha Daoine le Míchumais 
a Fheabhsú: Beartas Comhleanúnach le haghaidh agus trí Lán‑Rannpháirtíocht 
a Bhreisiú (Comhairle na hEorpa, 2003). Tugann ballstáit (Éire san áireamh) gur 
‘bunionstraim de chuimsiú sóisialta atá san oideachas agus gur cheart iarrachtaí a 
dhéanamh an deis a thabhairt do leanaí le míchumais freastal ar scoil phríomhshru‑
tha, má tá sé chun leas an linbh, chun an t‑aistriú ón scoil nó ardoideachas chuig 
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fostaíocht agus chun coincheap na foghlama feadh an tsaoil a fhorbairt' (education is 
a basic instrument of social integration and efforts should be made to give the oppor‑
tunity to children with disabilities to attend a mainstream school, if it is in the interest 
of the child, to facilitate the transition from school or higher education to employ‑
ment, and to develop the concept of life‑long learning’) (alt 22).

• Plean Gníomhaíochta Chomhairle na hEorpa chun Cearta agus Lán‑Rannpháirtíocht 
Daoine le Míchumais sa tSochaí a Chur Chun Cinn: Cáilíocht Bheatha Daoine le 
Míchumais san Eoraip a Fheabhsú 2006‑2015 (Moladh Chomhairle na hEorpa, 
2006). Liostaigh ballstáit (Éire san áireamh) uileghabhálacht san oideachas mar 
phríomhchuspóir, ag rá gur cheart dó a bheith 'le cinntiú go mbíonn an deis ag 
daoine faoi mhíchumas áit a lorg in oideachas príomhshrutha trí na húdaráis chuí a  
spreagadh le soláthair oideachais a fhorbairt chun riachtanais a ndaonraí faoi 
mhíchumas a shásamh' (to ensure that disabled people have the opportunity to  
seek a place in mainstream education by encouraging relevant authorities to  
develop educational provision to meet the needs of their disabled populations’) (alt 
3.4.2(ii)).

• Coinbhinsiún Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe ar Chearta an Duine le Míchumais 
(UN, 2006). Cé nach bhfuil sé daingnithe in Éirinn fós, éilíonn an UNCRPD ar gach 
stáit a chinntiú gur féidir le daoine le míchumais rochtain a fháil ar oideachas 
bunscoile agus iar‑bhunscoile cuimsitheach, ardchaighdeáin agus saor in aisce 
ar bhonn cothrom le daoine eile ina bpobail; go soláthraítear cóiríocht réasúnach 
do riachtanais daoine aonair; go bhfaigheann daoine le míchumais an tacaíocht a 
theastaíonn uathu sa chóras oideachais ginearálta chun a n‑oideachas éifeachtach 
a éascú; agus go dtugtar bearta tacaíochta aonair éifeachtacha i dtimpeallachtaí a 
uasmhéadaíonn forbairt acadúil agus sóisialta, comhsheasmhach le sprioc an chuim‑
sithe sóisialta (Airteagal 24).

• Tuarascáil Domhanda ar Mhíchumas na hEagraíochta Domhanda Sláinte (WHO) 
(2011). Le déanaí, mhol an WHO go sonrach go ndíreodh páirtithe leasmhara 'ar 
oideachas a chur ar leanaí chomh gar don phríomhshruth agus is féidir' (‘Focus on 
educating children as close to the mainstream as possible’); 'Bonneagar oideachais 
cuimsitheach a chinntiú – mar shampla, trí íoschaighdeáin inrochtaineachta timpeal‑
lachta a shainordú chun rochtain ar scoil a chumasú do leanaí le míchumais' (Ensure 
an inclusive educational infrastructure – for example, by mandating minimum stand‑
ards of environmental accessibility to enable access to school for children with disabil‑
ities’); agus 'Tacú le múinteoirí agus scoileanna bogadh ón samhail réiteach amháin 
ar gach fadhb i dtreo cur chuigí solúbtha ar féidir leo déileáil le riachtanais éagsúla 
foghlaimeoirí' (‘Support teachers and schools to move away from a one‑size‑fits‑all 
model towards flexible approaches that can cope with diverse needs of learners’) 
(leathanach 226).
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Comhthéacs stairiúil an oideachais speisialta in Éirinn

Tá tuiscint ar an gcomhthéacs stairiúil uathúil inar éabhlóid an beartas oideachais spei‑
sialta in Éirinn mar chuid de níos mó ná cúlra suimiúil, míníonn sé na dúshláin a bhí roimh 
sholáthar oideachais speisialta éifeachtach a fhorfheidhmiú inniu.

I lár an naoú céad déag, rinneadh soláthar d'oideachas don chéad uair do dhaltaí le 
riachtanais speisialta oideachais, nuair a bhunaigh na hoird rialta scoileanna speisialta 
do leanaí le lagú céadfach. I 1918, ionchorpraíodh na scoileanna speisialta seo i gCóras 
na Scoileanna Náisiúnta. D'aithin an Stát riachtanais speisialta oideachas leanaí 'faoi 
mhíchumas' go hoifigiúil don chéad uair nuair a leithdháileadh cóimheas daltaí le múin‑
teoir níos fabhraí i 1952.

D'fhás an líon scoileanna speisialta go suntasach sna 1960idí – chuig 20 – i 1964. Sna 
1970idí, tugadh isteach ranganna riachtanais speisialta i mbunscoileanna mar fhreagra 
ar Thuarascáil an Choimisiúin Fiosrúcháin ar Bhac Meabhrach (ROS, 1965a), agus d'eisigh 
an ROS tuairiscí ina dhiaidh sin maidir le: Oideachas Leanaí faoi Bhac mar gheall ar 
Lagéisteacht (ROS, 1972), Oideachas Leanaí faoi Bhac Fisiciúil (ROS, 1982) agus Oideachas 
agus Oiliúint Leanaí le Bac Meabhrach Dian agus Tromchúiseach in Éirinn (ROS, 1983).

Faoi 1993, bhí 64 scoil speisialta in Éirinn (ROS, 1993). B'fhéidir an soláthar teoranta seo 
a chur ar fáil de bharr ranníocaíocht comhlachtaí deonacha, rialta agus tuata, ach bhí 
ganntanas beartais oifigiúla fós ar sholáthar oideachais do dhaltaí le riachtanais oidea‑
chais speisialta agus leanadh ag díriú go mór ar sholáthar bunscoile, gan ach socruithe 
ad hoc in iar‑bhunscoileanna mar fhreagra ar éileamh ó thuismitheoirí. Ó dhearcadh 
dlíthiúil, bhí tuismitheoirí na leanaí seo ag dul chun cúirte chun an bhearna i soláthar 
reachtúil a líonadh, agus suntas ar leith ag baint le O’Donoghue v an tAire Sláinte & Eile 
[1996] 2 I.R. agus Sinnott v an tAire Oideachais & Eile [2001] 2 IR 545. I gcás O’Donoghue, 
chinn an Ard‑Chúirt go raibh oibleagáid bhunreachtúil ar an Stát faoi Airteagal 42.4 den 
Bhunreacht oideachas bunúsach saor in aisce a sholáthar do gach leanbh lena n‑áirítear 
'comhairle, treoir agus teagasc a thabhairt do gach leanbh a chumasóidh é nó í an úsáid is 
fearr a bhaint as a c(h)umais dúchais agus féideartha, fisiciúil, meabhrach agus morálta, 
is cuma cé chomh teoranta is atá CRS cumais seo' (‘giving each child such advice, instruc‑
tion and teaching as will enable him or her to make the best possible use of his or her 
inherent and potential capacities, physical, mental and moral, however limited these 
capacities may be’). I gcás Sinnott, chinn an Chúirt Uachtarach ina dhiaidh sin nár bhain 
an ceart bunreachtúil ar bhunoideachas ach le leanaí suas le 18 mbliana.

Pointe cinniúna i bhforbairt beartais agus ar deireadh forfheidhmiú reachtaíochta 
maidir le hoideachas leanaí le riachtanais speisialta oideachais ba ea Tuairisc an Choiste 
Athbhreithnithe Oideachais Speisialta (1993). Bhí an coiste seo i bhfabhar 'a mhéid 
comhtháthaithe agus is cuí agus indéanta leis an laghad deighilte agus is gá' (‘as much 
integration as is appropriate and feasible with as little segregation as is necessary’) (lth22) 
agus thacaigh siad le bunú soláthar um leanúntas soláthair oideachais chun leanúna‑
chas riachtanais speisialta oideachais a shásamh. Chuidigh an Tuairisc ar an gCoimisiún 
ar Stádas Daoine le Míchumais (1996), Tuairisc an Tascfhórsa ar Uathachas (ROS, 2001) 
agus Tuairisc an Tascfhórsa ar Disléicse (ROS, 2001a) chomh maith le forbairt beartais.
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Tá d'oibleagáid ar an Aire Oideachais agus Eolaíochta (an tAire Oideachais agus Scileanna 
anois) san Acht Oideachais, 1998 'a chinntiú, faoi réir fhorálacha an Achta seo, go gcuir‑
fear ar fáil do gach duine a chónaíonn sa Stát, lena n‑áirítear duine atá faoi mhíchumas nó 
a bhfuil riachtanais speisialta eile oideachais aige nó aici, seirbhísí taca agus leibhéal agus 
cáilíocht oideachais is cuí chun freastal ar riachtanais agus cumais an duine sin' (alt 7(1)
(a)) (Rialtas na hÉireann, 1998).

Ag eascairt ó chinneadh Rialtais i nDeireadh Fómhair 1998, deonaíodh teidhlíocht uathoi‑
bríoch ar sheirbhísí tacaíochta ar gach leanbh sa chóras bunscoile ar measadh go raibh 
riachtanais speisialta oideachais acu. D'ardaigh sé seo go suntasach an leibhéal teagaisc 
acmhainne agus tacaíochtaí CRS sa chóras oideachais.

Ina dhiaidh sin, achtaíodh an tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhFuil Riachtanais 
Speisialta Oideachais acu, 2004 (EPSEN) (Rialtas na hÉireann, 2004). Feidhmíonn na 
príomhfhorálacha reachtúla seo laistigh de chreat comhlántach a chuireann béim ar 
chearta agus comhionannas daoine a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu dá 
dtagraítear i réamhrá an Achta. Folaíonn an tAcht um Míchumas, 2005 (Rialtas na hÉire‑
ann, 2005) go háirithe do mheasúnú ar riachtanais sláinte agus oideachais daoine faoi 
mhíchumas, agus go ndéanfadh an Rialtas soláthar cuí chun na riachtanais sin a shásamh, 
agus cruthaíonn sé struchtúr inar féidir comhionannas agus cuimsiú sóisialta daoine le 
míchumais a bhaint amach.

Bhunaigh an tAire Oideachais agus Eolaíochta an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas 
Speisialta an 24 Nollaig, 2003, de réir alt 54 den Acht Oideachais. Leagtar amach a fhei‑
dhmeanna in alt 20 d'Acht EPSEN, 2004 agus áirítear leo:

• Pleanáil le haghaidh agus comhordú soláthair oideachais do leanaí le riachtanais 
speisialta oideachais agus cinntiú go bhfuil leanúntas soláthair ar fáil.

• Taighde a dhéanamh agus a choimisiúnú.

• Comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus Scileanna maidir le beartas i ndáil le 
hoideachas speisialta.

• Eolas a scaipeadh, lena n‑áirítear dea‑chleachtas, chuig tuismitheoirí, scoileanna 
agus daoine eile a bhfuil suim acu ann.

• Dul i gcomhairle le comhlachtaí deonacha lena chinntiú go mbíonn tionchar ag a 
n‑eolas agus saineolas ar fhorbairt beartais an NCSE.

• Athbhreithniú ginearálta a dhéanamh ar an soláthar a rinneadh do dhaoine fásta le 
míchumais chun breisoideachas, ardoideachas agus/nó oideachas leanúnach a fháil 
agus comhairle a thabhairt d'institiúidí oideachais maidir le dea‑chleachtas in oidea‑
chas daoine fásta le míchumas.

Anuas air sin, tá feidhmeanna ar leith ag an NCSE maidir le croífhorálacha an Achta cosúil 
le measúnú agus pleananna oideachais aonair ach níor cuireadh tús leis na hailt seo go 
fóill.
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Beartas reatha

Sainmhíniú ar an téarma 'riachtanais speisialta oideachais'

Sainmhíníonn an tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhFuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais Acu, 2004 (EPSEN) 'riachtanais speisialta oideachais' amhail:

‘srianadh ar chumas an duine bheith páirteach in, agus tairbhe a bhaint as, oide‑
achas mar gheall ar mhíchumas seasmhach fisiciúil, céadfach, meabhairshláinte 
nó foghlama, nó aon bhail eile a mbíonn de thoradh air go bhfoghlaimíonn 
duine ar bhealach difriúil ó dhuine gan an bhail agus forléireofar focail ghaolm‑
hara dá réir.’ (Rialtas na hÉireann, 2004)

Leitheadúlacht riachtanais speisialta oideachais in Éirinn

In 2006, thug an NCSE meastachán go raibh suas le 18 faoin gcéad den daonra a fhreasta‑
laíonn ar an scoil a bhféadfadh riachtanas speisialta oideachais a bheith acu, arna sain‑
mhíniú faoin Acht EPSEN (NCSE, 2006). Léiríodh i staidéar de chuid an ESRI (An Institiúid 
Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta) a rinneadh níos déanaí (Banks & McCoy, 2011) 
ag úsáid sonraí ón staidéar fadaimseartha Ag Fás Aníos in Éirinn (Growing Up in Ireland) 
(Williams et al, 2009) ráta leitheadúlachta foriomlán 25 faoin gcéad. Úsáideadh sain‑
mhíniú an Achta EPSEN ar riachtanais speisialta oideachais arís i staidéar an ESRI agus 
bunaíodh na sonraí a bailíodh ar thuairiscí agus múinteoirí.

Oideachas cuimsitheach

Is é príomhtheachtaireacht an Achta EPSEN, gur cheart oideachas a chur ar leanaí le 
riachtanais speisialta oideachais, pé áit is féidir, i dtimpeallacht chuimsitheach le leanaí 
nach bhfuil na riachtanais sin acu.

 … cuirfear oideachas ar leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais orthu i 
dtimpeallacht cuimsitheach le leanaí nach bhfuil na riachtanais sin orthu seachas 
má tá cineál nó méid na riachtanas sin amhail is go mbeadh sé ar neamhréir le –

(a)  leas an linbh mar a chinntear de réir aon mheasúnú a dhéantar faoin Acht 
seo, nó

(b)  soláthar éifeachtach oideachais do leanaí lena bhfuil oideachas le cur ar an 
leanbh.

(Rialtas na hÉireann, 2004)

Soiléirítear san Acht EPSEN dhá eisceacht leis an tiomantas seo chun oideachas a chur 
ar gach leanbh i dtimpeallacht cuimsitheach. Is é an chéad cheann nuair a aimsítear i 
measúnú, a dhéantar faoin Acht, nach mbeadh sé i leas an linbh. Is é an dara ceann nuair 
nach mbeadh sé i leas na leanaí eile lena mbeidh oideachas á chur ar an leanbh.
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Freastalaíonn formhór leanaí le riachtanais speisialta oideachais ar scoileanna príomh‑
shrutha agus cuimsítear go hiomlán iad i ranganna príomhshrutha, agus freastalaíonn 
níos lú ná 1 faoin gcéad de dhaltaí in Éirinn ar scoil speisialta.

Leanúntas soláthair

In Éirinn, freastalaítear ar riachtanais daltaí le riachtanais speisialta oideachais trí leanún‑
tas soláthair ó rollú lánaimseartha i ranganna príomhshrutha go rollú lánaimseartha i 
scoileanna speisialta, le héagsúlacht roghanna idir eatarthu. Is é is ciall leis seo go bhfuil 
réimse roghanna socrúcháin ar fáil faoi láthair do dhaltaí le riachtanais speisialta oidea‑
chais, lena n‑áirítear:

• Rang príomhshrutha, le tacaíocht bhreise á cur ar fáil ag:

 – An múinteoir ranga trí dhifreáil an churaclaim, comhtheagasc le baill foirne eile 
de réir mar a theastaíonn; agus

 – Múinteoir acmhainne/tacaíochta foghlama.

• Rang speisialta i scoile phríomhshrutha.

• Scoil speisialta arna sainiú ag an Roinn Oideachais agus Scileanna do chatagóir nó 
catagóirí áirithe míchumais.

Soláthar reatha: tacaíochtaí oideachais

Luath‑idirghabháil

Tacaíonn an Stát le luath‑idirghabháil do leanaí le riachtanais speisialta oideachais, trí 
mhaoiniú a chur ar fáil do roinnt láithreacha luath‑óige. Ceadaíonn scéim Chúram agus 
Oideachas na Luath‑Óige (COLÓ) do leanaí incháilithe leas a bhaint as áit réamhscoile 
saor in aisce sa bhliain sula dtosaíonn siad ar scoil. Tig leo iarratas a dhéanamh le leas a 
bhaint as an scéim seo thar thréimhse dhá bhliain, leis an líon uaireanta agus maoinithe 
in aghaidh an dalta atá cothrom leo siúd i scoilbhliain amháin. Tig le tuismitheoirí iarra‑
tas a dhéanamh chomh maith ar tharscaoileadh don uasteorainn aoise ar an mbunús go 
bhféadfadh riachtanais speisialta oideachais a linbh moill a chur ar a n‑iontráil chuig an 
mbunscoil. Tá treoir mhionsonraithe leis an gclár seo agus a nósanna imeachta ar fáil ar 
shuíomh gréasáin na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige (www.dcya.gov.ie).

Don scoilbhliain 2011‑12, chosain an scéim €163 milliún agus táthar ag súil go n‑ardóidh 
sé seo go €175.8 milliún do 2012‑13. Meastar gurb é an t‑aschur do 2012 soláthar 67,000 
áit saor in aisce nó 95 faoin gcéad dóibh siúd atá incháilithe (An Roinn Leanaí, 2012).

Tig le leanaí le riachtanais speisialta freastal chomh maith ar láithreacha luathoidea‑
chais eile le maoiniú an Stáit do leanaí le riachtanais speisialta oideachais. Áirítear leo 
seo, láithreacha luath‑idirghabhála atá ceangailte le soláthróirí seirbhíse le maoiniú 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) do leanaí le mhíchumais agus láithreacha 
réamhscoile príobháideacha eile a fhaigheann tacaíochta chúnamh deontais ón FSS nó 
cúntóirí réamhscoile le maoiniú FSS.

http://www.dcya.gov.ie
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Soláthraíonn an Roinn Oideachas agus Scileanna ranganna luath‑idirghabhála do leanaí 
le huathachas ó aois trí bliana. Faigheann ceithre rang agus seachtó cosúil leis seo atá 
ceangailte le scoileanna príomhshrutha maoiniú ón Roinn (Foinse: ROS, 2012).

Soláthraíonn an scéim teagaisc baile seirbhís oideachais chúiteach do leanaí:

• A bhfuil bail leighis suntasach orthu a bhfuil sé dóchúil go mbeidh sé ina mhórshuait‑
headh do fhreastal scoile.

• Le riachtanais speisialta oideachais atá an fanacht ar shocrúchán oideachais, mar 
bheart eatramhacha, lena n‑áirítear iad siúd le neamhord de chuid speictream an 
uathachais (NSU), ó trí bliana d'aois ar aghaidh nach féidir leo áit a fháil in ionad NSU 
lena n‑áirítear rang luath‑idirghabhála.

• In aois dhá bhliain go leith go dtí trí bliana ar tugadh measúnú NSU (Neamhord de 
Chuid Speictream an Uathachais) dóibh bunaithe ar chritéir DSM IV nó ICD 10.

Tá sé mar aidhm ag an Stát tacaíocht a thabhairt do struchtúr socrúcháin luath‑idirghab‑
hála aonair (ROS, 2012f). Idir an dá linn, tig le tuismitheoirí rochtain a fháil ar cheann nó 
níos mó de na socrúcháin luath‑idirghabhála a luadh roimhe seo, faoi réir incháilitheacht 
agus infhaighteacht seirbhíse.

Forbhreathnú ar thacaíochtaí scoilbhunaithe do dhaltaí le riachtanais 
speisialta

Déantar cur síos ar na tacaíochtaí a chuir an Roinn Oideachais agus Scileanna i bhfeidhm 
do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais i scoileanna príomhshrutha sna codanna 
seo a leanas. Is iad na príomhghnéithe:

• Leithdháiltear múinteoirí ranga/ábhair do gach scoil phríomhshrutha de réir 
cóimheasa daltaí le múinteoir ar leith ag leibhéil bhunscoile agus iar‑bhunscoile. 
Leithdháiltear na poist seo don scoil chun iad a chumasú le hoideachas a chur ar fáil 
do gach dalta rollaithe.

• Do scoilbhliain 2012‑2013, bhí 9,950 Múinteoir Acmhainne agus Tacaíochta 
Foghlama ar fáil do scoileanna chun tacaíocht foghlama breise agus tacaíocht 
teagaisc acmhainne a chur ar fáil do dhaltaí le riachtanais tacaíochta foghlama agus 
oideachais speisialta, ag costas bliantúil timpeall €600m.

• Ón bhfigiúr foriomlán seo de 9,950, bhí 5,265 post teagaisc acmhainne ag an NCSE ar 
fáil le leithdháileadh do scoileanna príomhshrutha, ar bhonn iarratas aonair le tacú 
le daltaí a ndearnadh measúnú orthu a bhfuil míchumas íosmhinicíochta acu a raibh 
riachtanais speisialta oideachais chasta agus seasmhacha acu agus daltaí le míchu‑
mais ardmhinicíochta in iar‑bhunscoileanna. Cé gur ardú beag a bhí sa líon post ó 
2011/2012, tá ardú tagtha ar an éileamh foriomlán do na poist seo. Is é is ciall leis 
seo gur thóg an Roinn Oideachais agus Scileanna cinneadh chun an bunús le huaire‑
anta teagaisc acmhainne a cheadú do scoileanna (chuig 85 faoin gcéad) d'fhonn a 
chinntiú go raibh an cumas ag an NCSE freagairt d'iarratais ó scoileanna.
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Tábla 3: Uaireanta teagaisc arna leithdháileadh in aghaidh na catagóire míchumais

Catagóir Uaireanta sa tseachtain

Míchumas fisiciúil 3

Suaitheadh mothúchánach 3.5

Míchumas foghlama ginearálta meánach 3.5

Uathachas 5

Neamhord urlabhra agus teanga ar leith 4

Lagú éisteachta 4

Suaitheadh mothúchánach tromchúiseach 5

Míchumas Foghlama Ginearálta dian & 
tromchúiseach

5

Lagú amhairc 3.5

Ilmhíchumais 5

Siondróm measta 3 go 5 *

*ag brath ar leibhéal an mhíchumais intleachta

Foinse: Ciorclán ROS 02/2005

Tugtar sonraí i dTábla 3 thuas ar chatagóirí íosmhinicíochta mar aon le leithdháileadh 
ama seachtainiúil do gach ceann. Don scoilbhliain 2012‑13, fuair scoileanna 85 faoin 
gcéad de na huaireanta incháilithe seo do dhaltaí sna catagóirí seo.

• Bunaítear leithdháiltí múinteora ranga do scoileanna agus ranganna speisialta ar 
an gcóimheas daltaí le múinteoir a shainítear don chatagóir áirithe míchumais na 
ndaltaí a rollaítear. Dá bhrí sin, tá méideanna ranga i bhfad níos lú i scoileanna agus 
ranganna speisialta do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais. Leagtar amach 
cóimheasa foirne (lena n‑áirítear cóimheasa múinteora agus CRS) i dTábla 4.

Tábla 4: Cóimheasa soláthair foirne do gach catagóir míchumais

Cineál ranga/scoile speisialta Cóimheas daltaí le 
múinteoir

Cóimheas ranga‑CRS

Lagú amhairc 8 : 1 4 : 1

Lagéisteachta 7 : 1 4 : 1

Faoi Ollbhodhaire 6 : 1 2 : 1

Míchumas foghlama ginearálta séimh 11 : 1 4 : 1

Míchumas foghlama ginearálta meánach 8 : 1 2 : 1

Míchumas foghlama ginearálta dian/
tromchúiseach

6 : 1 1 : 2

Suaitheadh mothúchánach 8 : 1 4 : 1

Suaitheadh mothúchánach tromchúiseach 6 : 1 1 : 1

Míchumas fisiciúil 10 : 1 1 : 1

Neamhoird Urlabhra agus Teanga 7 : 1 3 : 1

Míchumas foghlama sainiúil 9 : 1 ní dhéantar leithdháileadh 
go huathoibríoch

Uathachas/neamhord de chuid 
speictream an uathachais

6 : 1 1 : 2
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Cineál ranga/scoile speisialta Cóimheas daltaí le 
múinteoir

Cóimheas ranga‑CRS

Ilmhíchumais 6 : 1 1 : 1

Foinse: Tuarascáil SERC, 1993

Tá na tacaíochtaí breise seo a leanas ar fáil le cuidiú le hoideachas daltaí le riachtanais 
speisialta oideachais:

• Teicneolaíocht oiriúnaitheach.
• Trealamh speisialtóra.
• Socruithe iompair scoile speisialta.
• Mionathruithe le foirgnimh scoile nuair is gá.
• Leibhéil bhreisithe deontais chaipitíochta do scoileanna speisialta agus scoileanna 

príomhshrutha le ranganna speisialta.
• Teagasc baile.
• Scéim na scoilbhliana sínithe (soláthar Iúil) do dhaltaí le NSU (Neamhord de 

Chuid Speictream an Uathachais) agus míchumais foghlama ghinearálta diana/
tromchúiseacha.

• Seirbhís mhúinteora ar cuairt do leanaí Bodhra/Lagéisteachta agus leanaí atá Dall nó 
a bhfuil Lagú Amhairc acu. 

• Tacaíocht CRS do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais suntasacha ag eascairt ó 
mhíchumas, más gá.

• Ranganna luath‑idirghabhála do leanaí le NSU (Neamhord de Chuid Speictream an 
Uathachais).

Scoileanna príomhshrutha: Tacaíocht foghlama agus teagasc acmhainne do 
mhíchumais ardmhinicíochta

Faoi láthair, cuirtear leithdháileadh ginearálta acmhainní teagaisc breise ar fáil do bhun‑
scoileanna le tacú le hoideachas cuimsitheach do na catagóirí daltaí seo a leanas: na 
riachtanais speisialta oideachais sin ag eascairt ó mhíchumais ardmhinicíochta; iad siúd 
atá incháilithe do thacaíocht teagaisc foghlama; agus iad siúd le deacrachtaí foghlama 
(ROS, 2005). Cuimsíonn míchumais ardmhinicíochta míchumais foghlama ghinearálta 
séimhe teorann, míchumais foghlama ghinearálta séimhe agus míchumais foghlama ar 
leith. Tugtar tosaíocht do dhaltaí a bhfuil a ghnóthachtáil ag nó faoin deichiú peircintíl ar 
thástálacha caighdeánacha léitheoireachta nó matamaitice nuair atá incháilitheacht do 
theagasc tacaíochta foghlama á chinneadh acu. Áirítear le daltaí le deacrachtaí foghlama 
iad siúd le deacrachtaí urlabhra agus teanga séimhe, iad siúd le deacrachtaí sóisialta nó 
mothúchánacha séimhe agus iad siúd le deacrachtaí comhordaithe nó smachtú airde 
séimhe (ROS, 2005).

Ón scoilbhliain 2012‑13 ar aghaidh, cuimsíonn an tsamhail leithdháilte ginearálta (SLG)
a ndearnadh cur síos air roimhe seo tacaíocht teanga i leithdháileadh aonair do gach 
bunscoile (ROS, 2012a). Bunaítear leithdháiltí faoin SLG ar an líon post teagaisc seomra 
ranga i ngach scoil sa scoilbhliain roimhe, mar a leagtar amach sa chiorclán bunscoile 
0007/2012 (ibid). Tá neamhspleáchas ag scoileanna chun acmhainní a úsáid idir 
tacaíocht teanga agus tacaíocht foghlama. Ní féidir an líon iomlán daltaí a fhaigheann 
tacaíocht tríd an SLG a shainaithint mar go gcinneann scoileanna an chaoi a n‑úsáidtear 
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na huaireanta seo le tacú le daltaí incháilithe agus ní bhíonn sonraí ag an ROS faoin líon 
daltaí a dtacaítear leo tríd an meicníocht seo.

Measadh roimhe sin, áfach, go bhfreastalófaí ar timpeall 13 faoin gcéad de dhaonra na 
bunscoile faoi shamhail an SLG a briseadh síos mar seo a leanas:

• Measadh gur theastaigh tacaíocht foghlama bhreise ó thimpeall 10 faoin gcéad de 
dhaltaí.

• Measadh i dtuarascáil an tSERC go bhfuil deacracht foghlama ginearálta ag timpeall 
1.5 faoin gcéad de dhaltaí.

• Measadh chomh maith go raibh deacracht foghlama ginearálta séimh ag timpeall 1 
faoin gcéad den daonra scoile.

• Measadh go raibh deacracht foghlama ar leith (SLD) ag 0.5 faoin gcéad den daonra 
daltaí.

(Foinse: An Roinn Oideachais agus Scileanna)

I dtéarmaí daonra iomlán na scoile do 2011‑12 (an scoilbhliain is déanaí a bhfuil figiúirí ar 
fáil de ar shuíomh gréasáin an ROS), is é is ciall leis seo go bhféadfaí tacú le 66,175 dalta as 
509,040 dalta bunscoile tríd an SLG.

Cuirtear leithdháileadh ginearálta d'uaireanta teagaisc tacaíochta foghlama ar fáil le tacú 
le daltaí incháilithe in iar‑bhunscoileanna. Ón scoilbhliain 2012‑13 ar aghaidh, úsáideadh 
na hacmhainní cónasctha a bhí ar fáil do thacaíocht foghlama agus tacaíocht teanga chun 
próiseas leithdháilte aonair a chruthú (ROS, 2012b). Sna socruithe nua tá leithdháileadh 
0.9 de phost do scoileanna le rollú níos lú ná 600 dalta agus leithdháileadh 1.4 post do 
scoileanna le rollú 600 dalta nó níos mó. Gheobhaidh scoileanna le díriú suntasach daltaí 
óna dteastaíonn tacaíocht teanga acmhainní breise.

Leithdháiltear uaireanta teagaisc acmhainne breise d'iarbhunscoileanna le tacú le daltaí 
le míchumais ardmhinicíochta. Leagtar amach na socruithe do thacaíochtaí teagaisc 
acmhainne d'iarbhunscoileanna don scoilbhliain 2012‑13 i gciorclán 0010/2012 an ROS 
(ROS, 2012b). Déantar achoimriú ar na socruithe seo thíos.

I mBealtaine 2012, fuair iar‑bhunscoileanna leithdháileadh do theagasc acmhainne 
ardmhinicíochta arb ionann é agus 95 faoin gcéad den tacaíocht teagaisc acmhainne 
ardmhinicíochta ag deireadh Nollaig 2011. Is é is ciall leis seo nach bhfuil riachtanas ar bith 
d'iarbhunscoileanna measúnuithe gairmiúla a dhéanamh d'iontrálaithe le riachtanais 
ardmhinicíochta. Coinníodh an 5 faoin gcéad eile d'uaireanta teagaisc acmhainne le leith‑
dháileadh do scoileanna, lena n‑áirítear scoileanna nua, nach raibh aon leithdháileadh 
teagaisc acmhainne ardmhinicíochta acu ag an am sin (Bealtaine 2012) (ROS, 2012b).

Scoileanna príomhshrutha: Leithdháileadh aonair de thacaíocht teagaisc bhreise do 
mhíchumas íosmhinicíochta

Leithdháiltear acmhainní teagaisc breise do bhunscoileanna agus iar‑bhunscoileanna le 
tacú le daltaí aonair le riachtanais oideachais speisialta chasta agus seasmhacha agus a 
bhfuil measúnú míchumais íosmhinicíochta déanta orthu. Braitheann an líon uaireanta a 
leithdháiltear ar chatagóir an mhíchumais.
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Leagtar amach socruithe foirne do bhunscoileanna do scoilbhliain 2012‑13 i gciorclán 
bunscoile 0007/2012 (ROS, 2012a). Sainaithníodh os cionn 1,700 bunscoil ar fud na tíre 
amhail scoileanna bunúis do 2,500 phost acmhainne lánaimseartha, a bhí le leithdháile‑
adh ar bhonn buan (ibid). Tig le múinteoirí sna poist bhuana lánaimseartha seo tabhairt 
faoi uaireanta acmhainne arna bhfaomhadh ag an NCSE do dhaltaí le riachtanais spei‑
sialta íosmhinicíochta, sna scoileanna bunúis iad féin nó i scoileanna comharsana.

Leithdháileann an NCSE chomh maith uaireanta teagaisc acmhainne breise do dhaltaí iar‑
bhunscoileanna le tacú le daltaí le míchumais íosmhinicíochta.

Tacaíocht teagaisc bhreise do mhícumas íosmhinicíochta arna cheadú ag an NCSE 2012-13

Sa scoilbhliain 2012‑13, leithdháileadh acmhainní múinteora breise do scoileanna 
do 21,421 dalta bunscoile agus 9,781 dalta iar‑bhunscoile (31,202 dalta) le riachtanais 
speisialta íosmhinicíochta (Foinse: NCSE, 2012). Ní áirítear sna figiúirí seo iad siúd le 
riachtanais speisialta oideachais um thacaíocht foghlama nó ardmhinicíochta mar go 
leithdháiltear acmhainní do na daltaí seo trí shamhail éagsúil, mar a luadh cheana. Ba 
cheart a thabhairt faoi deara gurb é seo an chéad bhliain nach n‑áirítear san fhigiúr an 
líon daltaí le míchumais ardmhinicíochta in iar‑bhunscoileanna.

Tábla 5: Garlíon na ndaltaí ar leithdháileadh uaireanta teagaisc acmhainne (UTAanna) 
ar scoileanna dóibh as míchumais íosmhinicíochta don bhliain acadúil 2012‑13

Catagóir Bunscoil(n) Iar‑bhunscoil(n) Iomlán (n)

Siondróm measta 217 63 280

Uathachas 4487 2052 6539

Suaitheadh Mothúchánach/
Neamhord Iompraíochta

4143 2643 6786

Lagú éisteachta 693 417 1110

Míchumas foghlama ginearálta 
meánach

524 209 733

Illmhíchumais 1890 675 2565

Míchumas fisiciúil 3345 2190 5535

Suaitheadh Mothúchánach/
Neamhord Iompraíochta Dian

862 398 1260

Míchumas foghlama ginearálta 
dian agus tromchúiseach

34 7 41

Neamhord urlabhra agus teanga 
ar leith

4932 912 5844

Lagú amhairc 294 215 509

Iomlán 21,421 9,781 31,202

Foinse: NCSE SEAS Samhain 2012

Tabhair faoi deara gur cuireadh na figiúirí seo i dtoll a chéile ag am áirithe i Samhain 2012 
agus gur féidir leo luainiú le linn scoilbhliana.

Ranganna speisialta ceangailte le scoileanna príomhshrutha

Is féidir daltaí le riachtanais speisialta a chlárú i ranganna speisialta do dhaltaí le riachtan‑
ais speisialta oideachais a eascraíonn ó mhíchumas, i scoileanna príomhshrutha bunsco‑
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laíochta agus iarbhunscolaíochta. Bíonn cóimheas níos fabhraí daltaí le múinteoir sna 
ranganna sin d'fhonn cuidiú leis an scoil freastal do riachtanas oideachais na ndaltaí a 
chuirtear sna ranganna sin. Is féidir chomh maith tacaíocht CRS ar leibhéal bunlíne a chur 
ar fáil do ranganna speisialta ag teacht leis an gcineál aire is gá don rang. Luaitear an 
cóimheas foirne maidir le gach catagóir míchumais in Tábla 4 thuas. 

I rith na scoilbhliana 2012/2013 bhí 628 rang ar fad ceangailte le scoileanna príomh‑
shrutha, 495 rang speisialta ceangailte le bunscoileanna príomhshrutha agus 133 rang 
speisialta eile ceangailte le scoileanna príomhshrutha iarbhunscolaíochta. Tugtar sonraí 
thíos faoi líon na ranganna a bhí ceadaithe i ndáil le gach catagóir míchumais (Foinse: 
NCSE, 2012). Tá liosta iomlán de na ranganna ceadaithe ar fáil ar láithreán gréasáin NCSE: 
www.ncse.ie.

Tábla 6: Líon na ranganna speisialta do gach catagóir míchumais 2012–13

Cineál an ranga speisialta Ranganna 
bunscoile

Ranganna 
iarbhunscoile

Líon ar na 
Rollaí

Lagéisteacht 11 5 89

MFG éadrom 60 11 686

MFG meánach 12 16 136

MFG trom 10 0 28

NMI 5 1 34

NMI trom 1 0 5

Míchumas coirp 0 1 8

Sain‑neamhoird urlabhra agus teanga 64 0 434

Sain‑mhíchumas foghlama 13 0 123

Uathachas/NSU 316 97 2112

Il‑mhíchumas 3 2 23

Iomlán 495 133 3,678

Foinse: NCSE, Nollaig 2012

Scoileanna speisialta do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais

Tá 119 scoil speisialta in Éirinn do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais a eascraíonn 
ó mhíchumas (Foinse: NCSE, 2012). Is léir ó fhigiúirí de chuid NCSE go raibh isteach is 
amach le 7,094 dalta ag freastal ar scoileanna speisialta do dhaltaí faoi mhíchumas i rith 
na scoilbhliana 2012‑13. Bhí 1,078 post múinteoireachta agus níos mó ná 2,100 post CRS 
ann i dtaca leis na daltaí sin.

Déantar an dáileadh maidir le múinteoirí ranga i leith na scoileanna speisialta ar bhonn 
chóimheas na ndaltaí  le múinteoirí, de réir phróifíl na ndaltaí  le riachtanais speisialta 
oideachais ar an rolla (ciorclán NSCE 03/2010; ciorclán ROS 38/2010). Tá sceideal foirne 
caighdeánach leagtha amach maidir le ranganna/scoileanna speisialta faoi mar a luaitear 
in Tábla 4. Tá scóip ann d'éagsúlacht áirithe maidir le cóimheas de na cineálacha seo a 
chur i bhfeidhm i scoileanna speisialta d'fhonn freastal orthu siúd le riachtanais chasta. 

Tugtar briseadh síos in Tábla 7 thíos maidir le catagóirí ainmnithe míchumais, líon na ndal‑
taí ar na rollaí agus an tacaíocht mhúinteoireachta a chuirtear ar fáil san 119 scoil spei‑

http://www.ncse.ie
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sialta. Cé go dtarlódh scoil speisialta a bheith ainmnithe go hoifigiúil maidir le catagóir 
míchumais faoi leith, is iondúil go mbítear ag freastal chomh maith do leanaí le riachtan‑
ais chasta a thiocfadh faoi scáth chatagóirí míchumais eile.

Tábla 7: Ainmniú scoileanna speisialta

Ainmniú Oifigiúil Líon na 
scoileanna

Líon na ndaltaí Múinteoirí*

Míchumas coirp 6 288 47.5

Lagéisteacht 3 120 51

Lagamharc 1 40 7

NMI 12 ** 373*** 62

MFG éadrom 30 2831 336.5

MFG meánach 33 2255 377

MFG trom 10 312 62

Uathachas 19 507 89

Sain‑mhíchumas foghlama 4 296 33

Il‑mhíchumas 1 72 13

Iomlán 119 7094 1078

Foinse: NCSE Samhain 2012

* Múinteoirí ranga amháin a luaitear sa cholún seo; ní thugtar post príomhoide ná post ex‑
quota san áireamh

**  Tá aon scoil amháin acu seo a dhéanann freastal ar dhaltaí le NMI éadrom; ar dhaltaí le 
NMI trom a dhéantar freastal san aon scoil dhéag eile. 

***  Tá líon suntasach de na daltaí seo ar measadh neamhord ar speictream an uathachais ag 
gabháil dóibh

Tugtar eolas faoin mbriseadh síos maidir le scoileanna speisialta ar fud gach contae faoi 
leith in Tábla 19.

Cúnamh taca i ndáil le cúram do dhaltaí le riachtanas suntasach maidir le cúram 
speisialta mar gheall ar mhíchumas

Déantar dáileadh ar chúntóirí riachtanas speisialta (CRS) i leith scoileanna bunscolaíochta, iar‑
bhunscolaíochta agus scoileanna speisialta d'fhonn cuidiú leis na scoileanna dul i ngleic leis 
na riachtanais breise maidir le haire ionas go bhfreastalaítear do chuimsiú dhaltaí le riachtan‑
ais speisialta oideachais. Is féidir le scoileanna cur isteach ar phost CRS i ndáil le dalta atá faoi 
mhíchumas agus riachtanas suntasach ó thaobh cúrsaí leighis le cúnamh den chineál sin, le 
dalta a bhfuil lagú suntasach ar fheidhmiú coirp nó céadfa ag gabháil dó nó di nó le dalta a 
mbeadh a c(h)uid iompraíochta ina chontúirt dó nó di féin nó ina chur isteach mór ar na deise‑
anna foghlama ag daltaí eile (ROS, 2005).

Ní mór do dhuine gairmiúil measúnú á dhéanamh ar na riachtanais breise cúraim maidir 
leis an dalta, cuntas a thabhairt ina leith agus an chúis go bhfuil gá le cúnamh taca CRS a 
lua chomh maith le cur síos a thabhairt ar an mbuntáiste a bheidh ag an leanbh as aire den 
chineál sin a fháil i dtimpeallacht na scoile. Is le riachtanais cúraim amháin a bhaineann dual‑
gais an CRS agus ní bhaineann siad le cúrsaí teagaisc ar chor ar bith (ROS, 2002).



Aguisín 1 – Mar a bhFuilimid: An Comhthéacs Staire agus an Comhthéacs Reatha

124 Ag Tacú le Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu i Scoileanna

Déanann ERSO gach iarratas a scrúdú i gcomhthéacs pholasaí na Roinne Oideachais agus 
Scileanna agus an tacaíocht cúraim atá ar fáil cheana féin. Socraíonn an ERSO cibé an bhfuil 
an scoil i dteideal tacaíocht breise mar gheall ar phróifíl cúraim an dalta agus, sa chás go 
bhfuil, cibé an bhfuil dóthain acmhainní CRS ar fáil sa scoil chun freastal do riachtanas cúraim 
an dalta. Is den tábhacht go gcoinneofaí cothromaíocht idir leithdháileadh ar an tacaíocht 
cúraim is gá agus ar ceart an dalta scileanna neamhspleáchais pearsanta a thabhairt chun 
cinn. sa chás go mbíonn an dalta i dteideal tacaíocht cúraim breise agus nach bhfuil líon dótha‑
nach CRS ag an scoil chun sin a chur ar fáil, is féidir leis an ERSO foireann breise CRS a cheadú. 
Moltar do na scoileanna athbhreithniú a dhéanamh go rialta maidir le riachtanas cúraim na 
ndaltaí agus le leibhéal agus cineál na tacaíochta a chuirtear ar fáil. 

Bíonn géar‑riachtanas le cúram i ndáil le roinnt daltaí agus d'fhéadfadh go dteastódh cúnamh 
lánaimseartha CRS ina leithéid de chás. Ó am go chéile a bhíonn cúnamh de dhíth ar dhaltaí 
eile agus is féidir freastal dá riachtanas sin de réir mar a thagann sin i gceist. 

I mí na Samhna 2012, bhí isteach is amach le 8,300 dalta i ranganna príomhshrutha bunsco‑
laíochta agus 2,900 dalta i ranganna príomhshrutha iarbhunscolaíochta a raibh teacht acu 
ar thacaíocht breise cúraim. Bhí tacaíocht cúraim ar fáil freisin ag leanaí i ranganna spei‑
sialta ceangailte le scoileanna príomhshrutha. Anuas air sin, bhí tuairim is 2,100 CRS (coib‑
héis lánaimseartha) ceadaithe i scoileanna speisialta agus iad ag freastal ar 7,094 leanbh le 
riachtanais speisialta.

Teicneolaíocht oiriúnaitheach

Is é atá i gceist le teicneolaíocht oiriúnaitheach trealamh is féidir a úsáid chun cur le cumas 
feidhmiúcháin dalta le riachtanais speisialta oideachais agus a mbíonn buntáiste ag an 
dalta go díreach as ó thaobh cúrsaí oideachais. Tugann an ROS cabhair deontais do scoile‑
anna chun trealamh den chineál atá riachtanach chun an curaclam a chur ar fáil don 
chohórt seo a cheannach (ROS, 2013a).

Cuireadh teicneolaíocht oiriúnaitheach ar fáil i ndáil le 4,766 dalta le riachtanais spei‑
sialta oideachais i rith na scoilbhliana 2012‑13 (féach Tábla 8 thíos maidir le briseadh síos 
ar na figiúirí sin de réir na gcatagóirí míchumais). 

Meastar an costas maidir le teicneolaíocht oiriúnaitheach a chur ar fáil a bheith isteach is 
amach le €1.26 milliún i ndáil leis an scoilbhliain 2012‑13.

(Foinse: An Roinn Oideachais agus Scileanna, 2012)
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Tábla 8: Líon na n‑iarratas nua a faomhadh maidir le teicneolaíocht oiriúnaitheach (TO) 
don bhliain acadúil 2012‑13 de réir na catagóire míchumais

An scoilbhliain: 2012‑13 Bunscoil

Líon na ndaltaí

Iar‑bhunscoil 
Líon na ndaltaí

Scoil Speisialta 
Líon na ndaltaí

Iomlán

Siondróm measúnaithe 53 14 9 76

Uathachas/NSU 247 220 32 499

MFG éadrom teorannach 10 23 0 33

NMI 55 77 1 133

Lagéisteacht 838 163 12 1013

MFG éadrom 16 26 15 57

MFG meánach 60 16 20 96

Il‑mhíchumas 488 158 93 739

Míchumas coirp 446 681 21 1148

NMI trom 17 10 4 31

MFG trom 14 0 45 59

Sain‑mhíchumas foghlama 210 260 15 485

Sain‑neamhord urlabhra 
& teanga

81 43 0 124

Lagamharc 175 89 9 273

Móriomlán 2710 1780 276 4766

Foinse: Special Education Administrative System, NCSE, Samhain 2012.

Trealamh speisialta

Bíonn cabhair deontais ar fáil ag scoileanna maidir le ciste chun troscán agus trealamh de 
chineálacha speisialta a cheannach chun críche oideachais i ndáil le daltaí le riachtanais 
speisialta oideachais fháthmheasta. Ní mór don scoil iarratas a sheoladh díreach chuig an 
ROS agus tuairisc ón ngairmí a rinne measúnú ar an dalta ag gabháil leis an iarratas. Is i 
ndáil le troscán/trealamh arna cheadú ag an ROS amháin a chuirtear ciste ar fáil. 

Má fhaomhann an NCSE rang speisialta nua cuirtear deontas €6,500 ar fáil in aghaidh an 
ranga le haghaidh áiseanna teagaisc agus trealamh seomra ranga. Ina theannta sin íoctar 
deontas aonuaire €7,000 chun trealamh ilchéadfach a chur ar fáil le haghaidh seomraí 
ilchéadfacha nua‑bhunaithe.

Faoi mhí na Samhna 2012, bhí beagán faoi bhun €2.1 milliún ceadaithe maidir le trealamh 
speisialta i scoileanna bunscolaíochta (€1.775m) agus i scoileanna iar‑bhunscolaíochta 
(€0.321m) i rith na bliana 2012.

(Foinse: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Nollaig 2012)

Deontais chaipitíochta fheabhsaithe

Íoctar deontais chaipitíochta i ndáil leis an ngnáthchostas a ghabhann le scoil a rith ó lá 
go lá, mar shampla, i ndáil le teas, glanadh, soilse, obair chothabhála ar áitreabh nó ar 
fhearann na scoile, ábhar agus acmhainní múinteoireachta a chur ar fáil. Is ionann an ráta 
íocaíochta i ndáil le dalta i rang príomhshrutha bunscoile maidir leis an scoilbhiain 2012‑
13 agus €176 in aghaidh an dalta agus is ionann an ráta iar‑bhunscolaíochta agus €306 in 
aghaidh an dalta i rang príomhshrutha (ROS, 2013b).
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Déantar íocaíochtaí ar ráta feabhsaithe i ndáil le gach dalta atá ag freastal scoileanna spei‑
sialta agus ranganna speisialta i mbunscoileanna príomhshrutha. Baineann éagsúlacht 
leis na rátaí, ag brath ar an gcatagóir áirithe de riachtanas oideachais speisialta atá i 
gceist, mar a leagtar amach in Tábla 9 thíos.

I scoileanna iar‑bhunscolaíochta, íoctar deontas feabhsaithe €191 i ndáil le daltaí le 
riachtanais speisialta oideachais atá cláraithe ar rollaí ranganna speisialta.

Leagtar amach sa tábla seo a leanas an tsuim chaipitíochta a d'íoc an Roinn Oideachais 
agus Scileanna i ndáil le daltaí a d'fhreastail ranganna speisialta i mbunscoileanna 
príomhshrutha nó a d'fhreastail scoileanna speisialta.

Tábla 9: Rátaí caipitíochta na mbunscoileanna 2012

Catagóir 01/09/2012 Faoi 12 01/09/2012 Os cionn 12

Ráta príomhshrutha 176 176

Lagamharc 849 849

Lagéisteacht 849 849

Ollbhodhaire 871 871

MFG éadrom (scoil príomhshrutha) 452 673

MFG éadrom (scoil speisialta) 563 849

MFG meánach 849 849

MFG trom 871 871

Sain‑mhíchumas foghlama (scoil 
príomhshrutha)

452 673

Sain‑mhíchumas foghlama (scoil speisialta) 563 849

NMI 849 849

NMI trom 871 871

Míchumas coirp 849 849

Uathachas / NSU 871 871

Sain‑neamhord urlabhra & teanga 849 849

Il‑mhíchumas 871 871

Leanaí de chuid an lucht siúil 249 249

Imithe ó smacht 871 871

Foinse: ROS, 2012

Léirítear in Tábla 10 an caiteachas caipitíochta maidir le daltaí le riachtanais speisialta 
oideachais i scoileanna bunscolaíochta agus iar‑bhunscolaíochta ar feadh na mblianta 
2010‑12.

Tábla 10: Caiteachas caipitíochta

 Bunscoileanna Iar‑bhunscoileanna

2010 €8,174,761 €1,533,763

2011 €8,133,251 €1,384,546

2012 €7,892,703 €1,400,000 
(leithdháileadh)

Foinse: Freagra ar Cheist Parlaiminte, Deireadh Fómhair 2012 
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Scéim iompair speisialta

Is é is cuspóir leis an scéim iompair speisialta cúnamh taca a thabhairt i ndáil le hiom‑
par dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais chuig an scoil agus ón scoil ach na hacm‑
hainní atá ar fáil a chur san áireamh. Bíonn daltaí ina theideal seo:

• sa chás go bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu mar gheall ar mhíchumas fáth‑
mheasta, de réir míchumas ardmhinicíochta agus ísealmhinicíochta a ainmniú mar a 
leagtar amach i gciorclán na Roinne Oideachais agus Scileanna 02/05

• sa chás go bhfuil siad ag freastal ar an scoil príomhshrutha aitheanta, an rang spei‑
sialta nó an scoil nó aonad speisialta is gaire dóibh, a mhaoinítear nó a d'fhéadfaí a 
mhaoiniú  i ndáil le hacmhainní   chun freastal dá gcuid riachtanas speisialta 
oideachais.

Deimhnítear incháilitheacht tar éis comhairle a dhéanamh leis an NCSE trí chóras na ERSO. 
Leagtar amach mionsonraí faoin scéim speisialta iompair gciorclán na Roinne Oideachais 
agus Scileanna, Scéim Iompar Scoile do Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta acu (ROS, 
2011d), atá ar fáil ag www.education.ie.

I rith na scoilbhliana 2012‑13, chuir an ROS córas iompair ar fáil do 6,531 dalta le 
riachtanais speisialta (féach Tábla 11 maidir le briseadh síos ar na figiúirí sin de réir na 
gcatagóirí míchumais).

Tábla 11: Líon na ndaltaí atá ag fáil tacaíocht iompair don bhliain acadúil 2012–13

An scoilbhliain: 2012‑13 Bunscoil

Líon na 
ndaltaí

Scoil 
Speisialta

Líon na 
ndaltaí

Iar‑bhunscoil

Líon na 
ndaltaí

Iomlán

Siondróm measúnaithe 18 58 24 100

Uathachas / NSU 1248 687 341 2276

NMI 26 115 14 155

NMI trom 11 90 5 106

Lagéisteacht 53 98 26 177

MFG éadrom teorannach 12 97 6 115

MFG éadrom 96 902 48 1046

MFG meánach 47 588 59 694

Il‑mhíchumas 134 408 53 595

Míchumas coirp 79 158 110 347

MFG trom 22 228 1 251

Sain‑mhíchumas foghlama 73 93 1 167

Sain‑neamhord urlabhra agus 
teanga

422 15 5 442

Lagamharc 7 26 27 60

 2248 3563 720 6531

Foinse: Special Education Administrative System, NCSE, Samhain 2012

Is é an meánchostas maidir le córas iompar scoile a chur ar fáil €1,020 i ndáil le leibhéal 
na bunscolaíochta, €958 i ndáil le leibhéal na hiar‑bhunscolaíochta agus €9,087 i ndáil 

http://www.education.ie
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le daltaí le riachtanais speisialta. Tuairim is €169 milliún an costas foriomlán in aghaidh 
na bliana a ghabhann leis an scéim agus meastar go gcaitear thart ar 34 faoin gcéad 
den bhuiséad (€58 milliún) ar chóras iompair do leanaí le riachtanais speisialta, rud a 
chuidíonn le 8,000 leanbh. (Foinse: An Brainse Iompair, ROS, 2012).

Cóiríocht maidir le riachtanais speisialta

Is é an gnáthnós aonad riachtanas speisialta a lua mar chuid den choimre treorach maidir 
le cóiríocht agus foirgnimh nua scoile á mbeartú, mura mbíonn le tuiscint ó chúinsí go 
háitiúil nach mbeidh sin de dhíth. Sa chás go mbíonn scoil nua á cur ar fáil ar láithreán 
úrnua, tá leibhéal na cóiríochta leagtha síos i ndáil le scoileanna bunscolaíochta agus 
scoileanna iar‑bhunscolaíochta faoi mar a shonraítear in Tábla 12 thíos. 

Is féidir le scoileanna freisin leas a bhaint as cabhair deontais chun athleagan amach a 
thabhairt ar chóiríocht atá ar fáil cheana féin d'fhonn foráil do rang speisialta nó d'aonad 
riachtanas speisialta. D'fhéadfadh baint a bheith ag leagan amach an fhoirgnimh agus 
riocht an láithreáin le cineál na cóiríochta a chuirfí ar fáil.

Ní féidir mionsonraí a lua maidir le caiteachas ar dheontais i ndáil le cóiríocht riachtanas 
speisialta le blianta beaga anuas óir is mar chuid den sceideal iomlán cóiríochta maidir 
le tionscadal tógála scoile a áirítear obair den chineál seo agus ní choinníonn an Roinn 
costas na hoibre seo ar leithligh ón gcostas iomlán.

Tábla 12: Seomraí cóiríochta do bhunscoileanna agus d'iar‑bhunscoileanna

Ainm Bunscoileanna 
achar m²

Iar‑
bhunscoileanna

1 Spás don bheartaíocht lárnach 80.00 80.00

2 Bunáit Ranga 1 (gan leithris ná stóras a áireamh) 70.00 70.00

3 Bunáit Ranga 2 (gan leithris ná stóras a áireamh) 70.00 70.00

4 Leithris en suite & ionad cithfholcadáin 30.00 *30.00

5 Seomra dul ar leataobh ag baint le Bunáit Ranga 1 12.00 12.00

6 Seomra dul ar leataobh ag baint le Bunáit Ranga 2 12.00 12.00

7 Seomra na gcéadfaí 20.00 20.00

8 Seomra para‑oideachais 15.00 15.00

9 Leithris lucht foirne 10.00 10.00

10 Seomra éadaigh/sruthlúcháin 10.00 10.00

11 Stóras 30.00 30.00

12 Oifig 20.00 20.00

13 Seomra don ghníomhaíochta phraiticiúil 50.00

14 Gnáthscileanna maireachtála ó lá go lá 16.50

13 Fo‑iomlán 379.00 445.50

14 Ballaí inmheánacha & spiaraí @ 6% 22.74 26.73

15 Cúrsaíocht @ 18% 68.22 80.19

16 Iomlán 469.96 552.42

17 Iomlán (slánaithe) 470.00 552.00

Foinse: An tAonad Tógála, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Samhain 2012
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Deontas mionoibreacha

Bhíodh cistí á gcur ar fáil ag an Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le scéim deontais 
dhéabhlóidithe maidir le mionoibreacha ar áitribh scoileanna náisiúnta. Íocadh an deon‑
tas deireanach €28 milliún le scoileanna faoin scéim sin i mí na Samhna 2011 i ndáil leis 
an scoilbhliain 2011‑12 (Foinse: ROS, 2012).

Faoin scéim mionoibreacha, chuirtí ciste ar fáil ar an mbonn seo a leanas do gach bunscoil 
aitheanta:

• Bundeontas: €5,500.

• Gach dalta príomhshrutha ar an rolla: €18.50.

• Gach dalta le riachtanais speisialta oideachais atá ag freastal ar scoil/rang speisialta: €74.

De réir na scéime, níorbh fholáir aon airgead deontais a thugtaí a chaitheamh ar infrea‑
struchtúr fisiciúil na scoile nó ar throscán agus trealamh d'úsáid oideachais, trealamh a 
bhain le TF san áireamh. Áirítear ar oibreacha a thagadh faoina scáth:

• Obair fhreabhsúcháin ar áitribh nó ar fhearann na scoile (fuinneoga nua, deisiú an 
dín, dromchla nua ar chlós na scoile, péinteáil agus maisiú, insliúchán ar chaighdeán 
níos fearr agus bealach isteach níos áisiúla do cách san áireamh). 

• Obair fheabhsúcháin nó athnuachana maidir le seirbhísí leictreachais agus meicniúla.

• Gnáth‑throscán agus trealamh corpoideachais a cheannach.

• Clúdach urláir agus dallóga fuinneoga a cheannach.

• Trealamh maidir le TF a cheannach (mar shampla, ríomhairí, priontálaithe, 
osteilgeoirí agus fótachóipeálaithe).

Ní bhíodh de choinníoll leis go mbeadh ar na scoileanna iarratas a dhéanamh leis an 
Roinn go díreach maidir le cead tabhairt faoi na hoibreacha ná na nithe a cheannach a 
tháinig faoi scáth na scéime.

Agus cúrsaí eacnamaíochta mar atá faoi láthair, tá socraithe ag an ROS tús áite a thabhairt 
don leithdháileadh caipitil a dhíriú ar olltionscadail scoile agus ar thionscadail is lú ná sin, 
arna dtarmligean leis na scoileanna, chun freastal ar éileamh déimeagrafaíochta.

Scéim na n‑oibreacha éigeandála

Is é príomhchuspóir atá le scéim na n‑oibreacha éigeandála cinntiú go mbíonn airgead 
ar fáil d'oibreacha ar bhonn práinne maidir le scoileanna a mbíonn acmhainní de dhíth 
orthu mar gheall ar chás éigeandála nó ar iarratas a theacht ag iarraidh dalta le riachta‑
nais speisialta oideachais a chur ar an rolla. Is do chásanna éigeandála neamhthuartha 
amháin é agus chun airgead a chur ar fáil a ligean do lánpháirtíocht an dalta le riachtanais 
speisialta oideachais agus d'áisiúlacht ina leith.

(Foinse: ROS, 2012).

Scéim na n‑oibreacha samhraidh

Is é cuspóir atá le scéim na n‑oibreacha samhraidh cistí a thiomnú d'údaráis scoileanna 
faoi leith d'fhonn tabhairt faoi obair thógála ar scála beag atá indéanta, más féidir sin 
ar chor ar bith, i rith mhíonna an tsamhraidh nó ag tráthanna eile ionas nach gcuirtear 
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isteach ar obair na scoile. Tá an scéim i bhfeidhm maidir le scoileanna bunscolaíochta agus 
iar‑bhunscolaíochta le haitheantas buan nach i gcóiríocht ar cíos atá siad.

Oibreacha ar scála beag chun feabhas a chur ar shlánchóiriú na bhfoirgneamh agus ar 
an timpeallacht lasmuigh díobh a thagann faoi scáth na scéime. Tagann tionscadail faoin 
scéim freisin lena soirbhítear don chuimsiú agus don áisiúlacht i ndáil le daltaí nó daoine 
den fhoireann le riachtanais speisialta.

Is ar éileamh déimeagrafaíochta a shásamh agus ar a chinntiú go mbíonn bealach isteach 
chuig ionad fisiciúil ar scoil ag dalta a bheidh an phríomhbhéim maidir le clár tógála na 
scoileanna go ceann i bhfad. D'fhonn tús áite maidir leis an airgead atá ar fáil a thab‑
hairt do chóiríocht bhunriachtanach scoile a chur ar fáil, tá fógartha ag an Aire nach féidir 
leanúint le scéim na n‑oibreacha samhraidh faoi láthair.

(Foinse: Freagraí Scríofa sa Dáil, an 30 Eanáir 2013).

Fosheirbhísí (rúnaí/feighlí)

Is é is cuspóir leis an deontas seirbhísí coimhdeacha cuidiú le scoileanna cúnamh 
rúnaíochta agus/nó feighlíochta a chur ar fáil. Is faoi údaráis na scoile leibhéal agus 
oiread na seirbhísí a shocrú trí na deiseanna a thugtar faoi scéim a thapú chun socruithe 
de chineálacha éagsúla a dhéanamh maidir le seirbhísí rúnaíochta agus feighlíochta de 
réir na n‑acmhainní atá ar fáil. Is bunaithe ar líon údaraithe na foirne teagaisc de réir mar 
atá ceadaithe ag an Roinn i ndáil leis an scoil a íoctar an deontas seirbhísí coimhdeacha le 
scoileanna speisialta, faoi mar a leagtar amach thíos. Íoctar an t‑uasdeontas bunaithe ar 
uaslíon 16 múinteoir.

Tábla 13: An t‑uasdeontas d'fhosheirbhísí

Líon na múinteoirí Lándeontas Leathdheontas

1 €11,220.00 €5,610.00

2 €11,594.00 €5,797.00

3 €17,952.00 €8,976.00

4 €24,310.00 €12,155.00

5 €30,668.00 €15,334.00

6 €36,839.00 €18,419.50

7 €42,636.00 €21,318.00

8 €48,246.00 €24,123.00

9 €50,864.00 €25,432.00

10 €57,035.00 €28,517.50

11 €63,206.00 €31,603.00

12 €69,377.00 €34,688.50

13 €75,548.00 €37,774.00

14 €81,719.00 €40,859.50

15 €87,890.00 €43,945.00

16 €93,500.00 €46,750.00

Foinse: ROS, 2012
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An scéim teagasc baile

Tá de rún leis an teagasc baile seirbhís oideachais chúitimh a chur ar fáil do dhaltaí sna 
catagóirí seo a leanas:

• Daltaí atá i riocht suntasach sláinte ar dócha go gcuirfeadh sé isteach go mór ar a 
bhfreastal ar scoil ar bhonn leanúnach – cuirtear teagasc baile ar fáil i ndáil le daltaí sa 
chatagóir seo:

 – sa chás nach féidir leo an scoil a fhreastal ar chor ar bith;

 – sa chás go mbítear as láthair ar feadh sciar suntasach den scoilbhliain agus 
gur dócha, mar gheall ar a mhinice a bhíothas as láthair, nach mbeifí in ann 
feidhmiú go hacadúil ar an leibhéal a thagann leis an leibhéal cumais, mura 
gcuirfí teagasc forlíontach ar fáil.

• Leanaí le riachtanais speisialta oideachais atá ag feitheamh ar shocrúchán cuí  in 
ionad oideachais, leanaí a bhfuil neamhord ar speictream an uathachais (NSU) orthu 
san áireamh, a bhfuil trí bliana slán acu agus nach féidir leo áit a fháil i dtimpeallacht 
NSU, rang luath‑idirghabhála san áireamh.

• Leanaí idir dhá bhliain go leith agus trí bliana d'aois (arna measúnú i ndáil le neam‑
hord ar speictream an uathachais a bheith orthu bunaithe ar chritéir DSM IV nó ICD 10).

(ROS, 2012f)

I rith na scoilbhliana 2011‑12, ceadaíodh 545 iarratas maidir le leanaí le riachtanais spei‑
sialta oideachais, sa chás nach raibh aon áit scoile ar fáil (bhain an chuid is mó de na hiar‑
ratais seo le leanaí d'aois réamhscoile a bhfuil uathachas orthu).

B'ionann an costas a bhí leis an scéim teagasc baile sa bhliain 2012 agus €9.5m milliún.

(Foinse: Freagraí Scríofa sa Dáil, an 30 Eanáir 2013).

Scéim na scoilbhliana fada

Cuireann an ROS ciste ar fáil maidir le scoilbhliain fhada do dhaltaí atá faoi mhíchu‑
mas foghlama ginearálta trom nó a bhfuil uathachas orthu. Tugtar san áireamh leo sin 
leanaí a bhfuil NSU orthu i scoileanna speisialta, i ranganna speisialta agus, ón mbliain 
2005 i leith, na leanaí uile a bhfuil NSU orthu a gcuirtear uaireanta breise ísealmhin‑
icíochta ar fáil ina leith i scoileanna príomhshrutha. Is iondúla soláthar mhí Iúil a thabhairt 
ar an síneadh leis an scoilbhliain. Sa chás nach féidir soláthar a dhéanamh ar scoil, is féidir 
deontas i gcabhair a thabhairt maidir le soláthar sa bhaile. 

Bhí 2,521 dalta a bhain leas as an soláthar in 151 schools i mí Iúil 2012 agus 3,037 dalta 
a bhain leas as teagasc sa bhaile i rith mí Iúil (iomlán: 5,558 dalta). Is ionann an costas 
measta leis an gclár i leith na bliana 2012 agus €10.5 milliún. De réir meastacháin a rinne‑
adh roimhe seo, bheadh ardú air sin go dtí isteach is amach le €64 milliún dá mbeadh na 
leanaí ar fad le riachtanais speisialta oideachais le tabhairt faoi scáth na scéime.

(Foinse: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Samhain 2012)
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Freastal Réasúnta i Scrúduithe Stáit (FRST)

Déanann Coimisiún na Scrúduithe Stáit freastal réasúnta ar iarrthóirí a fhulaingíonn ó 
riocht buan nó ainsealach, lagamharc nó lagéisteacht, nó saindeacrachtaí foghlama san 
áireamh, a chuirfeadh isteach go mór ar an leibhéal feidhmiúcháin i scrúduthe Stáit. Is 
féidir le daltaí cur isteach ar fhreastal réasúnta i gcás den sórt sin.

Tá de rún le freastal réasúnta a dhéanamh:

• go gcuirfí ar neamhní, chomh mór agus is féidir sin, an cur isteach a bheadh ag 
an míchumas ar leibhéal feidhmiúcháin an iarrthóra agus go gcuirfí ar chumas an 
iarrthóra dá réir sin an leibhéal gnóthachtála a léiriú.

• go gcinntítear, an tráth céanna a dtugtar gach deis don iarrthóir an leibhéal gnóthach‑
tála a léiriú, nach dtugtar buntáiste éagórach don iarrthóir i gcomórtas le hiarrthóirí 
eile a théann faoin scrúdú céanna.

Tá creatchóras maidir le bunphrionsabail na scéime FRST a d'fhoilsigh grúpa comhair‑
leach saineolaithe ar fáil ag www.examinations.ie. Tugtar mionsonraí ar an láithreán 
gréasáin sin freisin maidir leis na socruithe réasúnacha is féidir a dhéanamh agus an 
modh ina ndéantar iarratas ina leith.

Leagtar amach in Tábla 14 thíos líon na n‑ionad speisialta a ceadaíodh i ndáil le scrúduithe 
an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta i rith na mblianta 2010‑12, agus an 
costas a ghabh leis sin.

Tábla 14: Freastal réasúnta i scrúduithe teistiméireachta

2010 2011 2012

Ionaid speisialta a ceadaíodh 8474 8860 9782

Costas €5.6m €6.3m Ní raibh ar fáil tráth a raibh seo á scríobh

Foinse: Coimisiún na Scrúduithe Stáit, Samhain 2012

Sa bhliain 2012, bhí 7,435 dalta a bhain leas as cóiríocht réasúnta ag leibhéal an Teastais 
Shóisearaigh agus 7,198 a bhain leas as sin ag leibhéal na hArdteistiméireachta (CSS, 
2012).

Ní gá go gciallaíonn ionad speisialta scrúduithe go mbeadh dalta ag dul faoi scrúdú ina 
aonar. I gcásanna áirithe d'fhéadfadh gur oiriúnach cóiríocht a chur ar fáil do dhaltaí a 
dtugtar deis dóibh ar na hionaid sin in éineacht le roinnt daltaí eile a ndéantar soláthar 
den chineál céanna ina leith faoi scáth FRST. I ndáil le hionaid speisialta, déantar ceapadh 
na maor a tharmligean leis na scoileanna ós fearr an t‑eolas ansin maidir le riachtanais 
faoi leith na n‑iarrthóirí.

Seirbhísí na Roinne Oideachais agus Scileanna mar chúnamh taca i ndáil le 
daltaí le riachtanais speisialta oideachais

D'fhéadfadh go mbeadh gá le réimse leathan seirbhísí oideachais a bheith ar bun do dhal‑
taí le riachtanais speisialta oideachais ionas gur féidir a gcuid riachtanas oideachais a 
shásamh. Taobh istigh den ROS, tá roinnt brainsí a dhíríonn ar an gcúnamh taca do na 
scoileanna san obair leis an ngrúpa daltaí seo trí chur chuige na scoile uile a chothú maidir 

http://www.examinations.ie
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le riachtanas a shonrú agus a mheas; na bearta idirghabhála cuí a cheapadh amach, a 
chur i bhfeidhm agus monatóireacht a dhéanamh ina leith; iompraíocht thairbheach a 
chur chun cinn agus bainistíocht a dhéanamh i ndáil le hiompraíocht dhúshlánach agus 
comhairle agus forbairt ghairmiúil leanúnach a chur ar fáil do na múinteoirí agus do na 
tuismitheoirí.

Mheas grúpaí a ndeachthas i gcomhairle leo go raibh an‑tairbhe leis an obair ar na seirb‑
hísí seo maidir le cuimsiú dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais sa chóras oideachais. 
Tugtar cuntas ar na seirbhísí ar na leathanaigh seo a leanas.

Seirbhís na múinteoirí cuairte

Cuirtear seirbhís ar fáil trí sheirbhís na múinteoirí cuairte do dhaltaí atá Bodhar/Lag 
ó  thaobh Éisteachta agus do dhaltaí atá Dall/Lag ó thaobh Amhairc ón tráth a gcuir‑
tear faoina mbráid ar dtús iad go mbíonn an t‑oideachas tríú leibhéal críochnaithe acu. 
Is múinteoirí cáilithe na múinteoirí cuairte agus cáilíocht iarchéime bainte amach ag an 
gcuid is mó acu. Tugann siad comhairle agus cúnamh taca do na tuismitheoirí agus do na 
scoileanna agus bíonn ról mórthábhachta acu ag soirbhiú do lánpháirtíocht na ndaltaí i 
dtimpeallachtaí príomhshrutha.

Leagtar cásanna líon áirithe leanaí i réigiún faoi leith de chúram ar gach múinteoir cuairte. 
Tugann siad cuairt ar leanaí óga ina n‑áit chónaithe le linn dóibh bheith in aois réamh‑
scolaíochta agus/nó cuairt orthu ar scoil ó bhíonn siad ar na rollaí. Déanann siad léir‑
shamhaltú ar mhodhanna múinteoireachta oiriúnacha do na tuismitheoirí agus do na 
múinteoirí agus cuireann siad comhairle orthu faoi mhodhanna bainistíochta i ndáil le 
riachtanais speisialta oideachais an linbh. Cuireann siad comhairle ar fáil freisin faoi teic‑
neolaíocht oiriúnaitheach a sholáthar. Ó bhíonn an leanbh ar an rolla, is féidir leis an scoil 
cur isteach ar uaireanta breise múinteoireachta acmhainne chun freastal ar riachtanais an 
dalta má tá lagú suntasach ar na céadfaí.

Tá coibhéis 47 post lánaimseartha múinteoireachta ag baint le seirbhís na múinteoirí 
cuairte faoi láthair d'fhonn fónamh do thart ar 2,700 leanbh ar fud na tíre a bhfuil lagú ar 
a gcuid céadfaí.

(Foinse: ROS, 2012)

Áirítear leis an tseirbhís a chuireann na múinteoirí cuairte ar fáil:

• Treoir agus cúnamh taca agus múinteoireacht saineolais do leanaí réamhscolaíochta 
agus dá gcuid tuismitheoirí ina n‑áit chónaithe.

• Múinteoireacht saineolais, cúnamh taca agus monatóireacht sna scoileanna. 

• Comhairle ar na tuismitheoirí agus ar na múinteoirí faoi impleachtaí maidir leis an 
gcuraclam agus leis an timpeallacht oibre, an úsáid as teicneolaíocht oiriúnaitheach 
san áireamh.

• Idirchaidreamh leis na tuismitheoirí, na múinteoirí agus lucht gairme eile.

Comhairle a chur ar Choimisiún na Scrúduithe Stáit faoi iarratais maidir le cóiríocht 
réasúnta i ndáil le scrúduithe Stáit.
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Tuarascáil aistrithe a chur ar fáil do dhaltaí sa bhliain deiridh den oideachas iar‑bhunsco‑
laíochta d'fhonn lón comhairle a chur ar fáil d'oifigigh míchumais agus rochtana maidir 
le cóiríocht chuí agus cúnamh taca ar an tríú leibhéal. Is féidir leis an múinteoir cuairte 
cúnamh taca breise a chur ar fáil i rith bhliain tosaigh an dalta ar an gcoláiste chomh maith 
más gá sin.

An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS)

Rannóg de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna atá in NEPS. Is é is briathar don 
rannóg tacú:

‘ … le forbairt phearsanta, shóisialta agus oideachasúil gach linbh trí theoiric 
shíceolaíochta agus cleachtas síceolaíochta a chur i bhfeidhm i gcúrsaí 
oideachais.”13

Tá coibhéis 167 síceolaí lánaimseartha fostaithe ag NEPS faoi láthair agus cead tugtha 
coibhéis seisear lánaimseartha sa bhreis a fhostú, rud a d'fhágfadh líon iomlán coibhéis 
173 síceolaí lánaimseartha (ROS, 2013). Bíonn teacht ag scoileanna nach bhfuil síceolaí 
NEPS ainmnithe ina leith ar scéim de chuid an Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le 
measúnú síceolaíochta a choimisiúnú. 

Tá comhairliúchán mar chreatchóras uileghabhálach agus próiseas maidir le seirbhís a 
chur ar fáil sna scoileanna mar chuid dhílis den mhodh seirbhíse a chleachtann NEPS. 
Ag dul i ngleic dóibh le riachtanais forbartha na leanaí ar fad sa chóras oideachais, 
féachann síceolaithe NEPS le modh meánach a chur ar fáil do na scoileanna idir obair ar 
chásanna aonair agus tionscnaimh tacaíochta agus forbartha atá leagtha amach chun 
an ilchuimsitheacht a chur chun tosaigh agus cur le héifeachtúlacht an mhúinteora agus 
na scoile. Cuirtear liosta scoileanna ainmnithe de chúram ar shíceolaithe NEPS agus is 
iondúil go mbíonn roinnt scoileanna iarbhunscolaíochta ar an liosta maille leis na scoile‑
anna bunscolaíochta óna dtagann daltaí na scoileanna sin. Bíonn treoirlíne maidir leis 
an méid ama a chuirtear i leith gach ceann de na scoileanna. Is cuid bhunriachtanach 
d'fhoirbhiú na seirbhíse an próiseas pleanála agus athbhreithnithe bliantúil le gach scoil. 
Le linn an phróisis pleanála agus athbhreithnithe, déanann an scoil agus síceolaí NEPS 
scrúdú i gcomhar ar riachtanais dhaltaí aonair, riachtanais ghrúpaí daltaí agus riachtan‑
ais na scoile. Aontaítear ansin ar phlean lena mbaineann cur chuige i ndáil leis an dalta 
aonair agus córais níos ginearálta ná sin d'fhonn freastal do na riachtanais a sonraíodh.

Tá na foilseacháin seo a leanas curtha ar fáil ag NEPS do na scoileanna:

• Riachtanais Oideachais Speisialta – Leanúntas Tacaíochta Treoirlínte do Mhúinteoirí 
agus Pacáiste Acmhainní do Mhúinteoirí (ROS, 2007a, 2007b)

• Deacrachtaí Iompair, Mothúchánacha agus Sóisialta – Leanúntas Tacaíochta (ROS, 
2010a) ina ndírítear ar an bhfoghlaim agus ar dheacrachtaí iompraíochta, moth‑
úchánacha agus sóisialta 

13 Féach láithreán gréasáin NEPS ag: http://www.education.ie/en/The-Department/Management-
Organisation/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-.html

http://www.education.ie/en/The-Department/Management-Organisation/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-.html
http://www.education.ie/en/The-Department/Management-Organisation/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-.html
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• Leanúntas Tacaíochta d'Iar-bhunscoileanna – Treoirlínte do Mhúinteoirí agus Pacáiste 
Acmhainní do Mhúinteoirí (ROS, 2010 b, 2010c).

Leagtar amach bearta tacaíochta ar thrí cinn de leibhéil sna foilseacháin seo ag teacht le 
céim forbartha na ndaltaí agus a chasta atá an córas iar‑bhunscolaíochta:

• Tacaíocht sa seomra ranga/tacaíocht don uile dhuine lena mbaineann próisis chois‑
ctheacha, teagaisc agus scagthástála den éifeachtúlacht. 

• Tacaíocht scoile/tacaíocht do dhaoine áirithe agus

• Tacaíocht scoile breise/tacaíocht do roinnt bheag daoine lena mbaineann 
measúnacht atá dírithe ar sheifteanna réitigh agus pleanáil idirbheartaíochta maidir 
le daltaí le riachtanais ar eol cheana féin iad nó ar eol go bhfuil siad ag teacht chun 
cinn agus le daltaí le riachtanais níos casta agus níos seasmhaí.

Leanúntas Tacaíochta NEPS

Cothaíonn síceolaithe NEPS an úsáid as próiseas dinimiciúil, céimnithe chun fadhbanna 
a réiteach lena mbaineann faisnéis a thiomsú, measúnú, bearta idirghabhála agus 
athbhreithniú nuair a bhíonn daltaí le riachtanais speisialta oideachais á dtabhairt chun 
suntais agus beart á dhéanamh ina leith. Mar a luaitear thuas, tagraítear do na leibhéil 
éagsúla tacaíochta agus idirghabhála maidir leis na daltaí mar seo a leanas, tacaíocht sa 
seomra ranga (tacaíocht don uile dhuine), tacaíocht scoile (tacaíocht do dhaoine áirithe) 
agus tacaíocht scoile breise (tacaíocht do roinnt bheag daoine). Tá próiseas comharoibre 
maidir le fadhbanna a réiteach ag baint le gach leibhéal agus sin bunaithe mhodhanna 
oibre le bonn fianaise ar fud na scoile uile agus sa seomra ranga. Bíonn ról ag síceolaithe 
NEPS san fhorbairt ar acmhainn na scoile freastal do riachtanais an dalta ag gach leibhéal. 
Is féidir leo cúnamh taca a thabhairt do na scoileanna maidir le cur chuige sa scoil uile 
agus sa seomra ranga a thabhairt chun cinn chomh maith le straitéisí a oireann don dalta 
aonair agus do ranganna/grúpaí daltaí.

• Tacaíocht sa seomra ranga/tacaíocht don uile dhuine: leibhéal lena mbaineann prói‑
seas coisctheachta, luathshonrú agus teagasc príomhshrutha éifeachtúil. Is córais iad 
seo atá ar fáil ag an uile dhalta agus is éifeachtúil iad maidir le riachtanais an chuid 
is mó de na daltaí a shásamh. Tá an múinteoir ranga freagrach as dul chun cinn na 
ndaltaí ar fad sa seomra ranga. Is iondúil go gcuireann síceolaithe NEPS cúnamh taca 
indíreach ar fáil do na daltaí trí sheirbhís chomhairliúcháin a chur ar fáil don mhúinte‑
oir ranga nuair atá dul chun cinn an dalta ina ábhar buartha. Bíonn iniúchadh i gcom‑
har ar an ábhar atá ina údar buartha go gairmiúil i gceist leis an gcomhairliúchán 
leis an múinteoir ranga, chomh maith le seifteanna a thabhairt chun chinn chun dul 
i ngleic leis an gcás; déantar athbhreithniú tráth is faide anonn ar éifeachtúlacht na 
seifteanna sin. Bíonn an síceolaí ar an gcaoi sin ag cuidiú leis an múinteoir forbairt 
nó caomhchóiriú a thabhairt ar phleananna maidir le tacaíocht sa seomra ranga nó 
ar a na gnáis oibre go ginearálta sa seomra ranga gan baint ag an síceolaí go díreach 
leis an obair ar an gcás.

• Tacaíocht scoile/tacaíocht do dhaoine áirithe: próiseas measúnacht agus idirghab‑
hála atá i gceist leis an leibhéal seo atá dírithe ar dhaltaí áirithe nó ar ghrúpaí daltaí 
a bhfuil beartaíocht bhreise de dhíth ina leith. Is iondúil gur baint neamhdhíreach 
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a bhíonn ag síceolaithe NEPS leis an dalta; ina ainneoin sin, is iondúil go mbíonn 
comhairliúchán leis an seomra ranga agus le foireann tacaíochta na scoile i gceist leis 
an bpróiseas d'fhonn fadhbanna a réiteach. I gcásanna ar an leibhéal seo a mbaine‑
ann leo measúnacht shuntasach á dhéanamh ag múinteoirí, faire á dhéanamh ag 
an síceolaí sa seomra ranga agus pleanáil ar an mbeartaíocht idirghabhála, cuirtear 
iarratas foirmeálta isteach ar chúnamh taca. Iarrtar toiliú  leis ó na tuismitheoirí a 
bhíonn páirteach chomh maith sa phróiseas d'fhonn fadhbanna a réiteach. Le linn 
an phróisis comhairliúcháin, tugann an síceolaí cúnamh taca do na múinteoirí agus 
do na tuismitheoirí chomh maith le héascaíocht a dhéanamh dóibh maidir le plean 
tacaíochta scoile a chur le chéile chun dul i ngleic le riachtanais foghlama breise agus/
nó ábhar imní maidir le cúrsaí iompraíochta, mothúchánacha agus sóisialta. Déantar 
athbhreithniú in am tráth ina dhiaidh sin ar an bplean.

• Tacaíocht scoile breise/tacaíocht do roinnt bheag daoine: is iondúil de thréithe 
leis an leibhéal seo cúnamh taca níos déine arna chóiriú níos mó don duine aonair 
faoin leith. Beidh líon beag daltaí ar géire nó ar casta na deacrachtaí atá acu a dteast‑
aíonn síceolaí oideachais páirteach go díreach san obair ina leith. Is iondúil síceo‑
laithe NEPS páirteach go díreach sa mheasúnú ar riachtanais an dalta, agus réimse 
modhanna éagsúla measúnaithe in úsáid chun tosca maidir leis an dalta agus leis an 
gcomhthéacs a thabhairt san áireamh. Sonraíonn siadsan freisin na buntáistí agus 
na hacmhainní atá ag baint leis an dalta, le muintir an dalta agus leis an scoil agus 
is féidir a chur chun fónaimh maidir le cúnamh taca don dalta san fhorbairt ar scile‑
annna chun na deacrachtaí a shárú agus cur oiread agus is féidir leis an taithí ar an 
oideachas. I rith an phróisis comhairliúcháin, oibríonn an síceolaí leis an dalta (ar 
bhealach atá oiriúnach maidir le haois an dalta), leis na tuismitheoirí agus leis na 
múinteoirí ionas go ndéantar forbairt agus maoirseacht ar phlean tacaíochta scoile 
breise, go sonraítear na riachtanais ar gá tús áite a thabhairt dóibh agus na bearta 
idirghabhála a dhéanfar chun dul i ngleic leo. Sa chás go mbíonn baint ag an dalta 
cheana féin le seirbhísí eile, mar shampla síceolaíocht chliniciúil, seirbhísí meab‑
hairshláinte do leanaí agus d'ógánaigh (CAMHS) nó teiripe urlabhra agus teanga, is 
iondúil go n‑iarrann an síceolaí eolas ar dhaoine den lucht gairme atá ag plé leis sin, 
nó go mbíonn siadsan freisin páirteach sa phróiseas maidir le tacaíocht scoile breise.

I gcásanna áirithe, d'fhéadfadh go ndéanfadh síceolaí de chuid NEPS bearta idirghabhála 
teiripice ar bhonn gearrthéarmach le duine aonair nó le grúpa. Mar gheall ar na srianta 
ó thaobh cúrsaí foirne, is i líon fíortheoranta cásanna amháin a bhíonn ar a gcumas idir‑
ghabháil teiripice a chur ar fáil do dhaoine aonair agus ní bhíonn ar acmhainn an chuid is 
mó de na síceolaithe a leithéid a dhéanamh ar aon chor (ROS, 2012).

Anuas ar an méid sin, bíonn baint acu freisin le beartaíocht agus idirghabháil de chuid na 
foirne a fhorbairt agus a thabhairt i gcrích maidir le réimsí éagsúla, mar shampla Friends 
for Life (Cairde go Deo) agus The Incredible Years, i gcomhar le síceolaithe cliniciúla áitiúla, 
meithle meabhairshláinte do leanaí agus d'ógánaigh agus soláthraithe seirbhíse eile.

An tSeirbhís Náisiúnta Tacaíochta Iompraíochta (NBSS)

Chuir an Roinn Oideachais agus Scileanna an tSeirbhís Náisiúnta Tacaíochta Iompraíochta 
ar bun sa bhliain 2006 mar gheall ar ar moladh i dTuarascáil an Tascfhórsa ar Iompraíocht 
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Mac Léinn i Scoileanna Dara Leibhéal (2006). Cuireann NBSS iompraíocht thairbheach 
chun cinn agus cuirtear bonn treise faoi trí leanúntas tacaíochta ar bhonn córais a chur 
ar fáil do phobail scoileanna. Cuidíonn an tseirbhís le scoileanna iar‑bhunscolaíochta 
tabhairt faoi iompraíocht atá ina ábhar imní ar thrí cinn de leibhéil:

• Leibhéal 1: Tacaíocht don Scoil Uile

• Leibhéal 2: Tacaíocht maidir le hIdirghabháil Shaindírithe 

• Leibhéal 3: Tacaíocht Dhian don Duine Aonair

Cuirtear an cur chuige tríshraitheach seo atá bunaithe ar an sárchleachtas go hidirnáisiúnta 
i bhfeidhm i ndáil le bearta idirghabhála maidir le cúrsaí iompraíochta agus bearta chun 
tabhairt faoi riachtanais iompraíochta, shóisialta agus mhothúchánacha na ndaltaí sna 
scoileanna a mbítear ag obair leo chomh maith lena gcuid riachtanas i ndáil le litearthacht 
agus foghlaim acadúil agus le sláinte agus maitheas na ndaltaí. Déantar caomhchóiriú go 
leanúnach ar an tacaíocht sin ar na trí leibhéal de réir mar a bhíonn de dhíth i ngach ceann 
faoi leith de na scoileanna agus dírítear ar dhul chun cinn maidir le:

• scileanna iompraíochta ar mhaithe leis an bhfoghlaim

• scileanna sóisialta agus mothúchánacha ar mhaithe le litearthacht

• scileanna ar mhaithe le litearthacht acadúil, foghlaim agus staidéar 

• scileanna chun cur le sláinte agus maitheas an duine.

Bíonn tacaíocht bhreise ar fáil maidir le leibhéal 3 ag na scoileanna páirtnéireachta sin a 
bhfuil cuid mhór daltaí iontu a mbíonn deacracht i gcónaí acu agus iompraíocht dhúsh‑
lánach á léiriú acu ainneoin na tacaíochta a tugadh dóibh in éineacht lena gcomhdhal‑
taí ar Leibhéal 1 na Scoile Uile agus bearta saindírithe ar Leibhéal 2. I rith na scoilbhliana 
2012‑13, bhí 22 scoil ina raibh Tacaíocht Iompraíochta Seomra Ranga (TISR) á chur ar fáil 
do na daltaí a raibh idirghabháil dhian aonair de chuid Leibhéal 3 de dhíth ina leith agus 
bhí tacaíocht Mhúinteoir de chuid an Chláir Iompraíocht don Fhoghlaim (IdF) á chur ar 
fáil do dhaltaí áirithe i 28 scoil. Bíonn cúnamh taca ag na scoileanna a ndéantar bearta 
idirghabhála TISR agus IdF iontu ó theiripeoirí urlabhra agus teanga de chuid NBSS agus 
ó theiripeoirí ceirde. Is trí bhearta oibre go díreach idir daltaí, múinteoirí, tuismitheoirí 
agus lucht foirne NBSS a chuirtear an tacaíocht ar Leibhéal 3 ar fáil i ngach scoil páirtnéi‑
reachta eile. (Foinse: NBSS, 2012).

Forbairt ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí

An Rannóg Oideachais Múinteoirí (ROM)

Tá de fhreagracht ar bhrainse ROM na Roinne Oideachais agus Scileanna bonn treise 
a chur faoi chur chuige náisiúnta den chuimsitheacht a thabhairt chun cinn maidir le 
forbairt ghairmiúil na múinteoirí. Tagann cláir a chuireann na coláistí oideachais ar fáil, 
cláir a chuireann ranna an oideachais i gcoláistí agus in ollscoileanna ar fáil agus cúrsaí 
a chuirtear ar fáil tríd an tSeirbhís Tacaíochta d'Oideachas Speisialta faoi scáth théarmaí 
tagartha an bhrainse.
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Dioplóma iarchéime comhcheangailte do mhúinteoirí a bhfuil baint acu le tacaíocht 
foghlama agus le hoideachas speisialta

Cuirtear suas le 295 áit ar fáil in aghaidh na bliana ar na cláir iarchéime seo, arna maoiniú 
ag an ROS, ar fud seacht gcoláiste tríú leibhéal/ollscoil éagsúil. Tá siad dírithe ar fhor‑
bairt ghairmiúil leanúnach den chuimsitheacht, idir theoiriciúil agus phraiticiúil, a chur ar 
fáil do mhúinteoirí a oibríonn le daltaí le riachtanais speisialta oideachais agus leo siúd a 
bhfuil tacaíocht foghlama de dhíth ina leith.

Leanann na cláir ar feadh aon bhliain acadúil amháin le saoire ocht seachtaine ón scoil/
ionad chun bheith i láthair ag ionad an chláir. Bíonn múinteoireacht agus cleachtadh 
múinteoireachta faoi mhaoirseacht i gceist an chuid eile den bhliain i dtimpeallacht oide‑
achais an rannpháirtí féin settings (ROS, 2012d).

Is ionann an costas measta i ndáil leis an mbliain 2012 agus €823,641. Tugtar san áireamh 
leis an gciste sin freisin, costais i ndáil le:

• Suas le 18 áit a chur ar fáil ar an Teastas Iarchéime san Oideachas ar Dhaltaí le NSU i 
gColáiste Phádraig, Droim Conrach 

• Suas le 125 áit a chur ar fáil do CRS ar an gcúrsa teastais a chuirtear ar fáil i gColáiste 
San Aingeal, i gColáiste Mhuire gan Smál agus i gColáiste Oideachais Eaglais na 
hÉireann.

• Suas le 25 áit a chur ar fáil ar chúrsa ionduchtúcháin do mhúinteoirí dhaltaí le 
deacrachtaí géara agus troma, atá ar fáil i gColáiste Phádraig.

Foinse: ROS, 2012

An tSeirbhís Tacaíochta d'Oideachas Speisialta (SESS)

Seirbhís tacaíochta náisiúnta atá in SESS a cuireadh ar bun sa bhliain 2003 chun cur le 
caighdeán na foghlama agus an teagaisc do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais 
trí threisiú le réimse tionscnamh agus tacaíochta maidir le forbairt ghairmiúil leanúnach 
(FGL) do lucht foirne scoileanna atá ag obair le daltaí le riachtanais speisialta oideachais i 
réimse ionad oideachais, comhordú a dhéanamh orthu, iad a fhorbairt agus a thabhairt i 
gcrích. Tá scoileanna príomhshrutha bunscolaíochta agus iar‑bhunscolaíochta, scoileanna 
speisialta agus ranganna speisialta san áireamh leis na hionaid sin.

Is iad cuspóirí SESS

• Cur le caighdeán an teagaisc agus na foghlama trí fhorbairt ghairmiúil agus tacaíocht 
a chur ar fáil do dhaoine atá ag obair le daltaí le riachtanais speisialta oideachais i 
dtimpeallachtaí éagsúla – scoileanna príomhshrutha bunscolaíochta agus iar‑bhun‑
scolaíochta, scoileanna speisialta agus ranganna speisialta.

• Réimse tionscnamh agus bearta tacaíochta maidir le forbairt ghairmiúil do lucht 
foirne scoileanna a leagan amach agus a thabhairt i gcrích.

• Treisiú leis an bhforbairt ghairmiúil agus leis na bearta tacaíochta atá ar fáil faoi 
láthair agus comhordú a dhéanamh ina leith.

Tá 18 ball foirne lánaimseartha gairmiúil ag SESS a thugtar ar iasacht ar feadh bliana gach 
bliain do choiste bainistíochta Ionad Oideachais Tacaíochta Chorcaí (CESC), an t‑ionad 



Aguisín 1 – Mar a bhFuilimid: An Comhthéacs Staire agus an Comhthéacs Reatha

Ag Tacú le Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu i Scoileanna 139

riartha maidir le SESS. Bíonn cúnamh ag an bhfoireann lánaimseartha ó fhoireann pháir‑
taimseartha, 46 comhalta agus 24 áisitheoir áitiúil.

Foinse: ROS, 2012

Córais tacaíochta a chuireann SESS ar fáil

Cuireann SESS leanúntas tacaíochta ar fáil do mhúinteoirí atá ag obair le daltaí le riachta‑
nais speisialta oideachais agus córais éagsúla in úsáid, mar shampla, scéim tacaíochta 
SESS, forbairt ghairmiúil agus tacaíocht ar líne, cuairteanna scoile, ábhar acmhainne agus 
DVDanna a chur ar fáil, cúrsaí arna ndearadh ag SESS, caidreamh le múinteoirí etc. Bíonn 
meithle comhordaitheoirí, comhairleoirí, comhaltaí agus áisitheoirí áitiúla in úsáid ag 
SESS chun na cláir seo a thabhairt i gcrích. 

Sonraíonn scoileanna agus múinteoirí aonair freisin a gcuid riachtanas féin maidir le 
forbairt ghairmiúil agus bíonn teacht ach ar thacaíocht maidir le gach réimse den oide‑
achas speisialta trí scéimeanna tacaíochta SESS. D'fhéadfadh gur cúrsaí airgid, gairme 
agus/nó comhairle a bheadh i gceist leis an gcúnamh taca a thugtar. Cuirtear ciste áirithe 
ar fáil gach bliain freisin, tríd an scéim tacaíochta, do mhúinteoirí atá ag tabhairt faoi 
chúrsa iarchéime i réimsí de leithéid anailís iompraíochta fheidhmeach (AIF), nó teagasc 
dhaltaí atá bodhar/lag ina n‑éisteacht nó dhaltaí a bhfuil bac ar an amharc iontu.

Tagann réimsí éagsúla saineolais faoi scáth na forbartha gairmiúla a chuireann SESS ar 
fáil, iad seo a leanas ina measc:

• measúnacht agus pleanáil oideachais ar bhonn an duine aonair 

• teicneolaíocht oiriúnaitheach

• neamhoird ar speictream an uathachais (NSU‑anna)

• anailís iompraíochta fheidhmeach (AIF)

• iompraíocht dhúshlánach

• cumarsáid agus teanga

• siondróm Down 

• daltaí sárchumasach

• míchumas foghlama ginearálta

• míchumas coirp

• riachtanais speisialta oideachais agus TFC

• lagú céadfaí

• sain‑mhíchumas foghlama

• aistriú.

Chuir SESS níos mó ná 20,080 ionad FGL (Forbairt ghairmiúil leanúnach) ar fáil do mhúin‑
teoirí dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais i rith na bliana 2012. (Foinse: ROS, 2012)

Tábla 15: Miondealú ar mhaoiniú faofa do SESS le haghaidh 2010‑12

2010 2011 2012

Maoiniú faofa €2,046,363 €2,481,959 €2,078,297

Foinse: ROS 2012
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Tábla 16: Miondealú ar mhaoiniú do SESS – 2012

 Buiséad Uathachais €699,375

Buiséad Ginearálta €1,140,576

Buiséad iompraíochta €238,346

Iomlán €2,078,297

Foinse: ROS 2012 

Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS)

Tá DEIS, an plean gníomhaíochta maidir le cuimsiú oideachais, dírithe ar aghaidh a thab‑
hairt ar riachtanais oideachais leanaí agus ógánaigh phobail faoi mhíbhuntáiste ó aois 
réamhscoile go gcríochnaítear oideachas dara leibhéal. Déantar foráil do chóras caigh‑
deánaithe maidir le leibhéil míbhuntáiste a shonrú agus do chlár tacaíochta scoile (CTS) 
slánchóirithe. Tá athrú béime i gceist leis, níos lú béime ar thionscnaimh aonair chun 
aghaidh a thabhairt ar ghné amháin faoi leith den fhadhb, ionas go nglactar le cur chuige 
níos ilghnéithí agus níos slánchóirithe le DEIS.

Déantar soláthar faoin scéim:

• Do chóras caighdeánaithe maidir le leibhéil míbhuntáiste sna scoileanna a shonrú 
agus a athbhreithniú go tráthrialta.

• Clár tacaíochta scoile nua slánchóirithe chun dul i ngleic le míbhuntáiste, a dtugtar 
scéimeanna agus cláir a bhí ar bun cheana féin le chéile faoina scáth ionas go gcuir‑
tear leo, an clár críochnúcháin scoile, an scéim maidir le caidreamh baile, scoile agus 
pobail agus An Timthriall a Bhriseadh ina measc.

Tugtar briseadh síos in Tábla 17 ar na scoileanna a thagann faoi scáth scéim DEIS.

Tábla 17: Na scoileanna a áirítear i scéim DEIS

Banda 1 Banda 2 Iomlán

Bunscoileanna 197 144 341

Bunscoileanna faoin Tuath ‑ ‑ 324

Iar‑bhunscoileanna ‑ ‑ 195

Móriomlán 197 144 860

Foinse: An Roinn Oideachais agus Scileanna 2012

Sa chás go n‑ainmnítear scoil mar scoil le stádas míbhuntáiste, bíonn breis acmhainní ar 
fáil ón Roinn Oideachais agus Scileanna, i dtéarmaí coibhéis níos ísle daltaí le múinteoirí 
agus múinteoirí buana a chur i leith na scoile faoin modh leithroinnte ginearálta (SLG). Is 
é an SLG an príomhchóras trína dtugtar tacaíocht do na bunscoileanna maidir le cuimsiú 
dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais ardmhinicíochta.

Áirítear 197 bunscoil uirbeach/baile móir leis an dlús is airde míbhuntáiste ar scoileanna 
Bhanda 1 DEIS (Foinse: ROS, 2012). Ó mhí Meán Fómhair 2012 i leith, tá sceideal foirne na 
scoileanna sin á bhunú ar mheánlíon ginearálta aon mhúinteoir amháin in aghaidh gach 
22 dalta. Déantar leithroinnt bhreise i ndáil leis na scoileanna sin freisin, 0.2 de phost sa 
chás gur lú ná 200 líon na ndaltaí agus 0.4 de phost sa chás gur cothrom le 200 nó níos 
mó ná sin líon na ndaltaí. Is fearr a chruthaíonn scoileanna i mBanda 1 DEIS freisin ná 
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bunscoileanna eile maidir leis an modh leithroinnte ginearálta. Tagann sin i gceist mar 
gheall go mbíonn staid níos fabhraí ar fáil ina leith maidir leis an sceideal foirne infhei‑
dhme ó thaobh líon na bpost do mhúinteoirí seomra ranga, an bunús atá anois le córas 
an SLG.

Tá 195 scoil iar‑bhunscolaíochta DEIS ann a gcuirtear tacaíocht bhreise ar fáil ina leith 
trí sceideal foirne níos fabhraí 18.25:1. Tá gnóthachtáil 0.75 de phointe i gceist leis sin i 
gcomórtas leis an ngnáthchaighdeán 19:1 that atá i bhfeidhm go ginearálta maidir le 
scoileanna iar‑bhunscolaíochta saor ó tháillí (Foinse: ROS, 2012b).

Cuireadh an scéim maidir le caidreamh idir an baile, an scoil agus an pobal ar bun sa 
bhliain 1990 agus is cuid anois é den chlár tacaíochta scoile nua slánchóirithe chuirtear 
ar fáil mar chuid de scéim DEIS. Straitéis choisctheach is bonn leis an gcaoi a n‑oibríonn 
sé agus féachtar leis an gcomhar agus comhpháirtíocht a chothú idir tuismitheoirí agus 
múinteoirí ar mhaithe le foghlaim na leanaí.14 Tá an clár dírithe ar na daoine fásta atá sa 
saol ag an leanbh agus féachtar le buntáiste indíreach a thabhairt i gcrích don leanbh. 
Cuirtear múinteoir amháin ar fáil do scoileanna na scéime chun oibriú ar fud na scoile, an 
bhaile agus an phobail.

Gníomhaireachtaí Stáit

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta

Leagtar réimse feidhmeanna ar NCSE i ndáil le tacaíocht do dhaltaí le riachtanais speisialta 
oideachais. Is trí chraobhchóras eagraithe riachtanais speisialta oideachais organisers 
(ERSO) a chuirtear an tseirbhís ar fáil go háitiúil. Tá 73 ERSO agus naonúr ERSO sinsearach 
fostaithe ag NSCE faoi láthair. Bíonn freagracht ar eagraithe as scoileanna bunscolaíochta, 
scoileanna iar‑bhunscolaíochta agus scoileanna speisialta faoi leith ina gceantar féin. 
Bíonn seirbhís ó ERSO ar fáil ag na scoileanna bunscolaíochta, na scoileanna iar‑bhunsco‑
laíochta agus na scoileanna speisialta ar fad sa tír.

Is féidir le ERSO tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi na roghanna maidir le hoideachas 
ar dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais. ERSO a cheadaíonn uaireanta múinte‑
oireachta acmhainne agus poist CRS chomh maith leis an bpróiseáil ar iarratais maidir 
le teicneolaíocht oiriúnaitheach agus córas iompair. Bíonn baint ag an ERSO freisin leis 
an bpleanáil straitéiseach ar bhonn áitiúil i gcomhairle le geallsealbhóirí eile. Cuirtear 
comhairle ar an Roinn Oideachais agus Scileanna faoi na riachtanais áitiúla maidir le 
daltaí le riachtanais speisialta oideachais.

Déanann an ERSO, thar ceann NCSE, comhchaidreamh leis na húdaráis sláinte áitiúla 
ionas go mbíonn comhordú ar na seirbhísí a chuireann an earnáil sláinte agus earnáil 
an oideachais ar fáil. Déantar éascaíocht ar an gcaoi sin do chuimsiú an linbh i gcóras na 
scoileanna.

14 http://www.education.ie/home/home.jsp?pcategory=17216&ecategory=34291&language=EN

http://www.education.ie/home/home.jsp?pcategory=17216&ecategory=34291&language=EN
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An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA)

Comhlacht reachtúil atá san NCCA a bhfuil leagtha de fhreagracht air comhairle a chur ar 
an Aire Oideachais agus Scileanna faoi chúrsaí curaclaim agus measúnachta faoi mar a 
bhaineann leis an oideachas luathóige, le scoileanna bunscolaíochta agus le scoileanna 
iar‑bhunscolaíochta. Tá treoirlínte foilsithe ag NCCA do mhúinteoirí dhaltaí le míchumas 
ginearálta foghlama (NCCA, 2007a),15 atá ina gcúnamh taca ag múinteoirí ar leibhéal na 
bunscolaíocht agus na hiar‑bhunscolaíochta maidir le cuimsiú níos éifeachtúla i ndáil le 
daltaí le riachtanais speisialta oideachais. Chomh maith leis sin, tá dréacht de chreat cura‑
claim maille le treoirlínte foilsithe acu i ndáil le leanaí atá faoi choinneáil nó faoi chúram 
(NCCA, 2007b).

Tá dhá chlár do scoileanna dara leibhéal dírithe go háirithe ar dhaltaí a mheasfaí a bheith 
i mbaol an scoil a fhágáil luath agus/nó i mbaol tearcghnóthachtála, eadhon, Clár Scoile 
an Teastais Shóisearaigh agus an Ardteistiméireacht Fheidhmeach. Tá béim maidir leis an 
dá chlár sin ar obair thraschuraclaim, ar thascanna agus ar thionscadail, agus ar an bhfor‑
bairt phearsanta agus shóisialta. Tá le tuiscint ón eolas atá ar fáil go bhfuil glacadh maith 
ag lucht foirne na scoileanna agus ag na daltaí leis an dá chlár (Smyth & McCoy, 2009).

Conclúid

Is léir go bhfuil dul chun cinn mór déanta ó thaobh soláthar do riachtanais speisialta 
oideachais le fiche bliain anuas ó cuireadh tús le hobair an Choiste Athbhreithnithe ar an 
Oideachas Speisialta. Nuair a bhí borradh faoi ghluaiseacht idirnáisiúnta maidir le hilchu‑
imsitheacht i gcúrsaí oideachais, tugadh creatchóras beartais agus reachtaíochta chun 
cinn in Éirinn mar bhonn treise faoi leithdháileadh níos fairsinge ar acmhainní maidir le 
riachtanais speisialta oideachais, in imeacht tréimhse gairid go leor.

Sa bhliain 1993, an tráth ar foilsíodh tuarascáil SERC, bhí tuairim is 1,950 duine fásta ag 
obair le leanaí le riachtanais speisialta oideachais i scoileanna príomhshrutha bunsco‑
laíochta agus iar‑bhunscolaíochta. D'fhógair an Rialtas sa bhliain 1998 go mbeadh seirb‑
hísí tacaíochta oideachais speisialta – trí mhúinteoireacht bhreise agus seirbhísí cúram 
linbh – de cheart ag gach leanbh den chineál sin ar an mbunscoil. Faoin mbliain 2012, bhí 
líon ba mhó ná 20,000 duine fásta ag obair le daltaí le riachtanais speisialta oideachais i 
scoileanna príomhshrutha.

Léirítear in Tábla 18 thíos an t‑ardú atá tagtha ar na leibhéil ó thaobh múinteoireachta 
agus an tacaíocht CRS atá ceadaithe ag an ROS ó  foilsíodh tuarascáil SERC sa bhliain 
1993. Is é a chuirtear romhainn anois, go háirithe agus cúrsaí eacnamaíochta mar atá 
faoi láthair, na bearnaí agus an t‑easnamh sa soláthar a shonrú; cur leis an acmhainn dul 
i ngleic leis na bearnaí sin agus cinntiú gurb é an buntáiste is fearr is féidir do na daltaí le 
riachtanais speisialta oideachais a chruthaítear leis na hacmhainní a chuirtear ar fáil.

15 http://www.ncca.ie/en/Publications/Syllabuses_and_Guidelines/Guidelines_for_Teachers_of_Students_
with_General_Learning_Disabilities.pdf

http://www.ncca.ie/en/Publications/Syllabuses_and_Guidelines/Guidelines_for_Teachers_of_Students_with_General_Learning_Disabilities.pdf
http://www.ncca.ie/en/Publications/Syllabuses_and_Guidelines/Guidelines_for_Teachers_of_Students_with_General_Learning_Disabilities.pdf
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Tábla 18: Ó SERC go dtí seo …

Dáta Foinse Múinteoirí Acmhainne agus 
Tacaíochta Foghlama i scoileanna 

príomhshrutha

Poist CRS Ranganna 
speisialta

1993 Tuairisc SERC 1309 (múinteoirí feabhais)

0 múinteoir acmhainne

251.5 (nóta 1) 390 (nóta 2)

2012 Ceist 
Parlaiminte 
agus NCSE 

9950 (múinteoir acmhainne agus 
tacaíochta foghlama)

10,575 631

I rith na scoilbhliana 1992‑93, bhí 879,878 dalta lánaimseartha cláraithe ar na rollaí i 
scoileanna bunscolaíochta (scoileanna speisialta san áireamh) agus iar‑bhunscolaíochta a 
raibh cúnamh Stáit ina leith (ROS, Eochair‑Staitisticí).

I rith na scoilbhliana 2011‑12, bhí 875,507 dalta lánaimseartha cláraithe ar na rollaí i 
scoileanna bunscolaíochta (scoileanna speisialta san áireamh) agus iar‑bhunscolaíochta a 
raibh cúnamh Stáit ina leith (ROS, 2012c).

Nóta 1:  Rinneadh maoiniú mar seo a leanas ar phoist CRS: Fás 30%; ROS 28%; boird sláinte 
26%; foinsí eile (m.sh. An Crannchur Náisiúnta) 16%

Nóta 2:  Tá ranganna speisialta do leanaí de chuid an lucht siúil san áireamh leis an bhfigiúr 
seo

Tábla 19: Scoileanna speisialta de réir contae agus catagóire

Contae Uimh. 
Rolla na 

Scoile

Ainm na Scoile Líon 
Iomlán 
ar na 
Rollaí

Catagóir na Scoile

Ceatharlach 20370V Saplings Carlow 12 Uathachas

Ceatharlach 19315G St Laserian’s (SS) 153 MFG éadrom 

An Cabhán 19439B Holy Family (SS) 139 MFG meánach 

An Clár 19414I St Anne’s 91 MFG éadrom 

An Clár 19233E St Clare’s 53 MFG meánach 

Corcaigh 19759T St Mary’s 58 MFG éadrom 

Corcaigh 18458A St Bernadette’s 111 MFG éadrom 

Corcaigh 18586J Scoil Éanna 46 MFG éadrom 

Corcaigh 18208A Our Lady Of Good Counsel 
(SN)

72 MFG meánach 

Corcaigh 19203S Naomh Pól 97 MFG meánach 

Corcaigh 19433M Holy Family (SS) 87 MFG meánach 

Corcaigh 20074R St Gabriel’s 38 MFG trom

Corcaigh 18483W School Of The Divine Child 22 Míchumas coirp

Corcaigh 19760E Scoil Triest 72 Il‑mhíchumas

Corcaigh 19410A St Killian’s 71 Sain‑mhíchumas 
foghlama

Corcaigh 20162O Sonas Special Primary Junior 
School

24 Uathachas

Corcaigh 20354A Cara (SN Sóis. Speis.) 30 Uathachas
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Contae Uimh. 
Rolla na 

Scoile

Ainm na Scoile Líon 
Iomlán 
ar na 
Rollaí

Catagóir na Scoile

Corcaigh 20331L Scoil Aislinn 36 Uathachas

Dún na 
nGall

19592J St Bernadette's 75 MFG éadrom 

Dún na 
nGall

19724A Little Angels (SS) 74 MFG meánach 

Baile Átha 
Cliath

17971H St Michael’s 154 MFG éadrom 

Baile Átha 
Cliath

18499O St Augustine’s School 166 MFG éadrom 

Baile Átha 
Cliath

19325J St Ciaran’s 131 MFG éadrom 

Baile Átha 
Cliath

19382V Scoil Eoin 110 MFG éadrom 

Baile Átha 
Cliath

19520H St Joseph’s 119 MFG éadrom 

Baile Átha 
Cliath

18671A St Michael’s Hse, Bóthar 
Grosvenor

62 MFG meánach 

Baile Átha 
Cliath

18763F St Michael’s Hse, Baile 
Munna

57 MFG meánach 

Baile Átha 
Cliath

19373U St Michael’s Hse, Ráth 
Eanaigh

50 MFG meánach 

Baile Átha 
Cliath

19757P St Michael’s Hse, Na Sceirí 31 MFG meánach 

Baile Átha 
Cliath

19151C St John Of God (SS) 99 MFG meánach 

Baile Átha 
Cliath

19039I St Vincent’s Home (SN) 72 MFG meánach 

Baile Átha 
Cliath

19032R Stewart’s Hospital (SS) 126 MFG meánach 

Baile Átha 
Cliath

20053J Cheeverstown (SS) 30 MFG trom

Baile Átha 
Cliath

20121A Carmona (SS) 33 MFG trom

Baile Átha 
Cliath

18210K St Michael’s House 55 MFG trom

Baile Átha 
Cliath

18569J St Declan’s 48 MMI

Baile Átha 
Cliath

18863J Benincasa (SS) 48 MMI trom

Baile Átha 
Cliath

18904U St Peter’s 60 MMI trom

Baile Átha 
Cliath

19281P Mater School 6 MMI trom
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Contae Uimh. 
Rolla na 

Scoile

Ainm na Scoile Líon 
Iomlán 
ar na 
Rollaí

Catagóir na Scoile

Baile Átha 
Cliath

19316I St Paul’s Hospital (SS) 54 MMI trom

Baile Átha 
Cliath

19217G St Frances Clinic (SS) Níl 
figiúr ar 

fáil 

MMI trom

Baile Átha 
Cliath

19500B Phoenix Park (SS) 18 MMI trom

Baile Átha 
Cliath

19409P Casa Caterina 26 MMI trom

Baile Átha 
Cliath

19630O Warrenstown Hse Níl 
figiúr ar 

fáil

MMI trom

Baile Átha 
Cliath

20153N St Joseph's Adolescent & 
Family Service

20 MMI trom

Baile Átha 
Cliath

18370J Enable Ireland Sandymount 
School

50 Míchumas coirp

Baile Átha 
Cliath

19590F Scoil Mochua 51 Míchumas coirp

Baile Átha 
Cliath

18317F An Lár‑Chlinic Athshlántach 109 Míchumas coirp

Baile Átha 
Cliath

16864B St Joseph’s School for Deaf 
Boys

48 Lagéisteacht 

Baile Átha 
Cliath

17944E St Mary’s School For Deaf 
Girls

55 Lagéisteacht 

Baile Átha 
Cliath

18417J St Josephs For Blind (SN) 40 Lagamharc

Baile Átha 
Cliath

19499T St Oliver Punkett's 63 Sain‑mhíchumas 
foghlama

Baile Átha 
Cliath

19705T Catherine Mc Auley (SN) 99 Sain‑mhíchumas 
foghlama

Baile Átha 
Cliath

20010O St Rose’s 63 Sain‑mhíchumas 
foghlama

Baile Átha 
Cliath

19355S Ballyowen Meadows (SS) 48 Uathachas

Baile Átha 
Cliath

20028K Setanta Special School 54 Uathachas

Baile Átha 
Cliath

20279M St Michael’s House 33 Uathachas

Baile Átha 
Cliath

20375I Abacas, Cill Bharróg 34 Uathachas

Baile Átha 
Cliath

20378O Abacas, Cill na Manach 18 Uathachas
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Contae Uimh. 
Rolla na 

Scoile

Ainm na Scoile Líon 
Iomlán 
ar na 
Rollaí

Catagóir na Scoile

Baile Átha 
Cliath

20381D Red Door, Baile na Manach 12 Uathachas

Baile Átha 
Cliath

20372C Saplings, Ráth Fearnáin 24 Uathachas

Gaillimh 19201O Lake View School 42 MFG éadrom 

Gaillimh 19047H St Joseph’s 65 MFG meánach 

Gaillimh 20070J Rosedale School 67 MFG trom

Gaillimh 20328W St Teresa's 24 MFG trom

Gaillimh 20329B Tigh Nan Dooley (SS) 11 MFG trom

Gaillimh 20330J St Oliver’s 21 MFG trom

Gaillimh 19567K Scoil Áine 18 MMI trom

Gaillimh 20371A Ábalta, Gaillimh 18 Uathachas

Ciarraí 19376D St Ita’s & St Joseph’s (SN) 70 MFG éadrom 

Ciarraí 19547E St Francis 53 MFG meánach 

Ciarraí 19548G Nano Nagle (SN) 77 MFG meánach 

Cill Dara 19455W St Mark’s 63 MFG éadrom 

Cill Dara 18988G St Raphael’s 56 MFG meánach 

Cill Dara 19277B St Anne’s 76 MFG meánach 

Cill Dara 20376K Saplings, an Chill 24 Uathachas

Cill 
Chainnigh

19210P Mother Of Fair Love (SS) 64 MFG éadrom 

Cill 
Chainnigh

19383A St Patrick’s 75 MFG meánach 

Cill 
Chainnigh

19523N School Of The Holy Spirit 75 MMI trom

Cill 
Chainnigh

20380B Jonah, Cill Chainnigh 8 Uathachas

Cill 
Chainnigh

20377M Saplings, an Droichead Nua 12 Uathachas

Laois 19337Q St Francis (SS) 102 MFG éadrom 

Laois 20100P The Kolbe Special School 20 MFG trom

Luimneach 18692I Catherine McAuley 204 MFG éadrom 

Luimneach 19200M St Vincent’s 78 MFG meánach 

Luimneach 19603L St Gabriel’s 46 Míchumas coirp

Luimneach 19719H Mid West Sch for Hearing 
Impaired 

17 Lagéisteacht 

Luimneach 20311F Redhills (SS – NSU) 60 Uathachas

An Longfort 19429V St Christopher’s 27 MFG meánach 

Lú 18772G St Brigid’s 112 MFG éadrom 

Lú 18936K St Ita’s 93 MFG éadrom 
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Contae Uimh. 
Rolla na 

Scoile

Ainm na Scoile Líon 
Iomlán 
ar na 
Rollaí

Catagóir na Scoile

Lú 19214A St Mary’s 57 MFG meánach 

Lú 20374G Abaca’s, Droichead Átha 18 Uathachas

Maigh Eo 19248R St Anthony’s 50 MFG éadrom 

Maigh Eo 19387I St Dympna’s 34 MFG éadrom 

Maigh Eo 19375B St Brid’s 20 MFG meánach 

Maigh Eo 19773N St Nicholas 22 MFG meánach 

An Mhí 19216E St Ultan’s 113 MFG éadrom 

An Mhí 19560T St Mary’s 71 MFG meánach 

An Mhí 20379Q Steppings Stones, Co. na Mí 30 Uathachas

Uíbh Fhailí 20099K Offaly School Of Special Ed 13 MFG trom

Ros Comáin 19789F Scoil Micheal Naofa 35 MFG meánach 

Sligeach 19340F St Joseph’s 49 MFG éadrom 

Sligeach 19206B St Cecilia’s, Sligeach 32 MFG meánach 

Tiobraid 
Árann

19230V Scoil Chormaic 180 MFG éadrom 

Tiobraid 
Árann

19615S Scoil Aonghusa 69 MFG meánach 

Tiobraid 
Árann

19370O St Anne’s 48 MFG meánach 

Port Láirge 19244J St Joseph’s 97 MFG éadrom 

Port Láirge 19282R St John’s 51 MFG éadrom 

Port Láirge 19108B St Martin’s 72 MFG meánach 

An Iarmhí 18534N Naomh Mhuire 16 MFG éadrom 

An Iarmhí 19792R St Brigid’s 75 MFG éadrom 

An Iarmhí 19261J St Hilda’s 32 MFG meánach 

An Iarmhí 20373E Saplings, an Muileann 
gCearr

12 Uathachas

Loch 
Garman

19266T Our Lady of Fatima 105 MFG éadrom 

Loch 
Garman

19240B St Patrick’s 128 MFG meánach 

Cill 
Mhantáin

18408I Newcourt 97 MFG éadrom 

Cill 
Mhantáin

19522L St Catherine’s 143 MFG meánach 

Cill 
Mhantáin 

18281K Marino School (SN) 10 Míchumas coirp
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Aguisín 2 – An Próiseas Comhairliúcháin

Réamhrá

Sa phleanáil do chomhairle beartais a thabhairt chun cinn maidir le tacaíocht do dhaltaí 
le riachtanais speisialta oideachais sna scoileanna, mheas NCSE go mba thábhachtach dul 
i gcomhairle leis na príomhgheallsealbhóirí d'fhonn a gcuid tuairimí a fháil maidir leis na 
gnéithe den chóras a shíltear a bheith ag obair go maith agus na gnéithe a shonrú ar gá 
athbhreithniú ina leith. 

Cuireadh tús leis an gcomhairliúchán le cruinniú d'fhóram comhairliúcháin NCSE i 
mí Márta 2012. Tháinig sraith de chruinnithe grúpaí le comhpháirtithe i gcúrsaí oideachais 
ina dhiaidh sin i mí Aibreán agus mí Bealtaine 2012. Cuireadh na ceisteanna a mbeadh plé 
orthu faoi bhráid na rannpháirtithe roimh ré agus iarradh orthu na ceisteanna a phlé lena 
gcuid comhghleacaithe, mar aon le ceisteanna ar bith eile a tháinig chun cinn mar gheall 
orthu. Bhí na ceisteanna bunaithe ar na téarmaí tagartha a leagadh síos i ndáil leis an 
gcomhairle beartais. Ar gach seisiún comhairliúcháin a thabhairt chun críche, iarradh ar 
na rannpháirtithe aon cheisteanna eile a tháinig chun cinn le linn na cainte a phlé lena 
gcuid comhghleacaithe agus aon mholtaí a chur faoi bhráid NCSE i scríbhinn d'fhonn a 
dtabhairt faoi mheas. Tugtar liosta de na grúpaí a raibh cuireadh acu páirt a ghlacadh sa 
phróiseas comhairliúcháin sin ag deireadh an aguisín seo.

Seo a leanas achoimre ar na tuairimí is tábhachtaí a cuireadh i láthair le linn an phróisis.

Rudaí ar dóigh leis na príomhgheallsealbhóirí go n‑oibríonn go maith sa 
chóras reatha

Shonraigh na príomhgheallshealbhóirí go n‑oibríonn na gnéithe seo a leanas go maith sa 
chóras:

Cuimsiú na ndaltaí le riachtanais speisialta oideachais

Mheas na príomhgheallsealbhóirí ar fad go raibh ag éirí go maith leis an bpolasaí maidir le 
cuimsiú. Bhíothas ar aon intinn go ginearálta gur fearr a d'oibrigh sé mar a raibh scoileanna 
soicheallach, mar a raibh gnáis chuimsiúcháin ina ngnáthchuid de ghnás oibre na scoile, mar 
a raibh oiliúint ar an bhfoireann agus mar a raibh polasaithe iontrála follasach cóir.

B'ábhar áthais ag na príomhgheallsealbhóirí an fhorbairt ar thacaíocht a chuireann ar 
chumas dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais freastal ar an scoil áitiúil chéanna le 
daoine eile den teaghlach agus den phobal agus oideachas a chur orthu in éineacht leo. .

D'admhaigh tuismitheoirí an stádas tábhachtach atá ag rogha an tuismitheora faoin 
reachtaíocht agus ba mhór acu é

Ba é tuairim na dtuismitheoirí go dtugann rogha an tuismitheora a lua sa reachtaíocht 
cinnteacht go mbeidh cead labhartha acu san am atá romhainn maidir leis an áit a dtéann 
a gcuid leanaí le riachtanais speisialta oideachais faoi oideachas. Mheas siadsan tábhacht 
mhór leis an gceart sin.
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Dul chun cinn maidir le hacmhainní do riachtanais speisialta oideachais le 20 bliain 
anuas

Ghlac na páirtithe oideachais leis go bhfuil feabhas suntasach tagtha maidir le hacmhainní 
a chur ar fáil i ndáil le riachtanais speisialta oideachais trí leithroinnt bhreise ar thacaíocht 
múinteoireachta agus CRS sna scoileanna. Tá athrú ó bhonn curtha ag an tacaíocht sin 
ar an oideachas a chuirtear ar fáil do leanaí le riachtanais speisialta oideachais. Is mó 
den chinnteacht ag na scoileanna anois maidir le leibhéal na n‑acmhainní bliain i ndiaidh 
bliana agus is mó an scóip atá acu sa bhainistíocht ar an tacaíocht breise múinteoireachta 
agus cúraim agus san úsáid a bhaintear as.

D'admhaigh na páirtithe oideachais an tábhacht a bhí á leagan ag an Rialtas seo ar oidea‑
chas na ndaltaí seo trí leanúint de leibhéil arda acmhainní a chur ar fáil do scoileanna mar 
thacaíocht le riachtanais foghlama agus cúraim na leanaí, ainneoin cúrsaí eacnamaíochta 
na tíre a bheith i bhfad níos measa ná mar a bhíodh. 

Chuir scoileanna in iúl go rabhthas sásta go ginearálta leis an gcóras trína ndéantar 
leithroinnt ar acmhainní breise faoi láthair. Tá eolas ar an gcóras, tuigeann na scoileanna é 
agus cuirtear i bhfeidhm go seasta leanúnach é. Cuirtear acmhainní ar fáil go tráthúil, rud a 
fhágann cinnteacht áirithe ag na scoileanna agus ag na tuismitheoirí. Tá muinín cothaithe 
sa chóras reatha agus níor cheart beag is fiú a dhéanamh den tábhacht atá leis sin.

Bhíothas ar aon intinn cuid mhór gur éirigh go maith leis an leithroinnt ghinearálta ar 
thacaíocht múinteoireachta i ndáil le míchumas ardmhinicíochta sna bunscoileanna mar 
gheall:

• gur cuireadh ar chumas na scoileanna díriú ar riachtanais an dalta gan oiread béime 
ar an ngá le diagnóis maidir le míchumas ionas go mbeadh teacht ar acmhainní 
breise.

• gur tugadh scóip breise do na scoileanna sa bhainistíocht agus sa phleanáil ar an 
soláthar do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais.

• gur tháinig laghdú ar an ualach riaracháin ar na scoileanna. 

• gur mó an chinnteacht a bhí ag scoileanna maidir le leibhéal na n‑acmhainní breise i 
ndáil le riachtanais speisialta oideachais.

Bhí na daltaí ar cuireadh agallamh orthu mar chuid den phróiseas comhairliúcháin 
moltach maidir leis an tacaíocht múinteoireachta agus cúraim a bhí ar fáil acu ar scoil. 
Mheas siad go raibh leas acu as an tacaíocht nuair a bhí gá acu leis. Bhíothas buíoch as 
ucht deis tacaíocht bhreise a fháil mar chuid de ghrúpa beag daltaí, nuair a bhí sin de 
dhíth. Ba é an rogha ab fhearr le daltaí iar‑bhunscolaíochta an tacaíocht bhreise a bhí 
leagtha amach mar rang roghnach ar an tráthchlár ionas gurb é an chaoi a rachadh na 
daltaí a raibh tacaíocht bhreise á chur ar fáil dóibh ar aghaidh go dtí an chéad rang eile ar 
an tráthchlár mar a rinne na daltaí go léir.

D'aontaigh grúpaí a ndearnadh comhairle leo chomh maith nach bhféadfadh cuid mhór 
de na daltaí seo bheith i láthair i scoil phríomhshrutha murach tacaíocht CRS ar fáil. Is féidir 
buntáiste a bheith as an tacaíocht sin freisin ag dul i ngleic le ceisteanna iompraíocht.
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Forbairt shuntasach ar eolas, tuiscint agus saineolas múinteoirí

D'admhaigh na páirtithe go bhfuil infheistíocht shuntasach déanta maidir le eolas, tuis‑
cint agus saineolas mhúinteoirí ar oideachas dhaltaí le riachtanais speisialta oidea‑
chais sna scoileanna a thabhairt chun cinn. Is amhlaidh an cás go mór mór maidir leis 
na bunscoileanna. Tá curtha go mór ag an oiliúint ar mhúinteoirí leis an bhforbairt ar an 
eolas sin. Ina ainneoin sin uilig, tá gá géar le breis dul chun cinn, go háirithe ag leibhéal na 
hiar‑bhunscolaíochta mar a bhfuil gá i gcónaí le béim a leagan ar a thabhairt go mbíonn 
deis ag na daltaí seo ar ábhar an churaclaim.

Bíonn rogha maidir le socrúchán dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais mar gheall 
ar leanúntas soláthair

Ba mhór ag na páirtithe an leanúntas soláthair trína raibh deis ag daltaí le riachtanais 
speisialta oideachais dul faoi oideachas i dtimpeallacht príomhshrutha nó i dtimpeal‑
lacht speisialta – cibé acu ab oiriúnaí. Mheas páirtithe gur chóir na roghanna sin a choin‑
neáil ar bun agus an socrúchán i ndáil le gach dalta a shocrú ar bhonn an duine aonair le 
hathbhreithniú leanúnach agus monatóireacht ar an dul chun cinn.

Cur chuige céimnithe maidir le measúnú agus idirghabháil

Bhí moladh ar an gcur chuige céimnithe maidir le tacaíocht a chur ar fáil (mar a luaitear 
i gCiorclán 02/05 ROS) agus sna cáipéisí maidir le leanúntas tacaíochta de chuid NEPS 
(2007, 2010) agus measadh gurbh beart comhleanúnach a bhí ann maidir le riachtanais 
speisialta oideachais a thabhairt faoi deara agus tacaíocht a chur ar fáil do leanaí le riachta‑
nais speisialta oideachais. Tá ag éirí go maith leis an gcóras seo sna scoileanna ina bhfuil 
treoirlínte NEPS á gcur i bhfeidhm agus tá tuiscint níos fearr á chothú mar gheall air ar an 
ngá atá le céimniú ar leibhéal bheartaíocht na scoile i ndáil le leibhéal riachtanas an linbh.

Measúnú lucht gairme a dtagann diagnóis míchumais dá bharr mar bhunús le 
hacmhainní a leithroinnt i ndáil le míchumas tearcmhinicíochta

Chonacthas do thuismitheoirí agus do scoileanna go raibh buntáistí suntasacha leis an 
gcoinníoll go mbeadh measúnú dhuine gairmiúil mar bhunús le hacmhainní a leithroinnt 
i ndáil le míchumas tearcmhinicíochta. Is é a dtuairim go gcuirtear ar fáil leis:

• Measúnú faoi leith ó dhuine gairmiúil maidir le daltaí le riachtanais níos casta agus 
níos ainsealaí ná mar a tharlaíonn i measc dhaonra ginearálta na ndaltaí.

• Tuairiscí gairmiúla atá ina gcabhair ag tuismitheoirí maidir le cineál agus géire an 
mhíchumais faoina bhfuil leanbh dá gcuid a thuiscint agus ina lón eolais maidir le 
pleanáil oideachais. 

• Bunús gairmiúil oibiachtúil le leithroinnt ar thacaíocht shuntasach (€600 milliún in 
aghaidh na bliana) do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais.

• Ábhar muiníne do na tuismitheoirí go bhfuil bunús soiléir follasach leis an leithroinnt 
ar na hacmhainní seo. 

• Ábhar cinnteachta do na scoileanna go ndéanfar na hacmhainní cuí a leithroinnt ar 
an scoil i dtaca le dalta má thugtar diagnóis maidir lena bheith faoi míchumas.
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Measadh chomh maith go raibh leas as measúnú gairmiúil mar gheall go mbíonn bunús ar 
fáil leo le diagnóis dhifreálach nuair is féidir na deacrachtaí a léirítear a chur i leith riochtaí 
éagsúla. Mar shampla, nuair a shonraítear ag aois óg iad, is féidir deacrachtaí teanga a 
cheapadh le lagú céadfach nó míchumas intleachta nó deacrachtaí urlabhra agus teanga 
nó  uathachas. Is féidir tábhacht mhór le diagnóis ghairmiúil ionas go gcinntítear go 
ndéantar na bearta idirghabhála cuí i ndáil leis an leanbh chomh luath agus is féidir. Thug 
tuismitheoirí agus grúpaí aighneachta faoi deara gur chuidigh an diagnóis ar mhíchumas 
faoi leith leo taighde a dhéanamh faoi riachtanais an linbh agus tacaíochta agus faisnéis 
a fháil.

Pleanáil oideachais don dalta aonair

Tá próiseas an Phlean Oideachais Aonair ag oibriú go maith i gcuid mhór scoileanna, go 
háirithe sna scoileanna a mbíonn baint ag na daoine mórthábhachta (tuismitheoirí, foire‑
ann na scoile agus lucht gairme, de réir mar is gá) leis an bpróiseas agus an plean in úsáid 
mar cháipéis oibre i ndáil le hoideachas an dalta go leanúnach.

Múinteoirí a fheidhmíonn mar chomhordaitheoirí

Ba é comhairle chomhpháirtithe go raibh fiúntas faoi leith leis an tionscnamh trínar cheap 
scoileanna múinteoir a fheidhmíonn mar chomhordaitheoir oideachais speisialta agus a 
bhíonn freagrach as an eagrúchán agus as an bpleanáil ina leith ar fud na scoile – i mbun 
caidrimh le múinteoirí, le daltaí agus le tuismitheoirí chomh maith le cúnamh taca de réir 
tráthchláir a chur ar fáil do na múinteoirí ranga.

An NCSE a chur ar bun agus ERSO a bheith ar fáil go háitiúil

Aontaíodh go coitianta go raibh gurbh cora nua chun sochair an NCSE a chur ar bun agus 
an ról áitiúil leis an ERSO. Measadh gur fiúntach an rud ERSO a bheith ar fáil do gach pobal 
scoile agus go mbíonn sin fíoréifeachtúil nuair a bhíonn ERSO ag feidhmiú mar chuid de 
mheitheal lucht gairme agus páirt á ghlacadh in aistriú dhaltaí ón luath‑idirghabháil go 
dtí an bhunscolaíocht. Gnéithe tairbheacha eile maidir le ról an ERSO an obair i ndáil le 
pleanáil oideachais anoir (POA) agus faisnéis a chur ar fáil do na tuismitheoirí.

Meithle luath‑idirghabhála FSS

Aontaíodh go tréan leis na meithle luath‑idirghabhála a tugadh chun cinn le maoiniú 
ó FSS agus meastar go bhfuil ag éirí thar cionn leo i gceantair áirithe mar a bhfuil foireann 
iomlán acu agus cumarsáid ar bun idir na scoileanna agus daoine cuí den lucht gairme. Tá 
curtha leis an tuiscint maidir le leanaí ag dul isteach i gcóras na mbunscoileanna trí idir‑
chaidreamh lucht gairme leis na meithle luath‑idirghabhála.

Rudaí a measann na páirtithe oideachais gur gá athbhreithniú a dhéanamh 
orthu

Polasaithe maidir le leanaí a chlárú ar rolla na scoile

Bhí tuairiscí ó thuismitheoirí agus ó ERSO go dtarlaíonn deacrachtaí le hionad a fháil do 
dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais. Chuir grúpaí tuismitheoirí agus grúpaí aigh‑
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neachta in iúl le linn an phróisis comhairliúcháin gurbh ábhar mór buartha go bhféadfadh 
nach den ilchuimsitheacht go hiomlán polasaithe agus nósanna maidir le leanaí a chur 
ar rollaí scoileanna faoi láthair agus go bhféadfadh bord bainistíochta aon scoil faoi leith 
diúltú leanaí le riachtanais speisialta oideachais a chur ar an rolla nó ranganna speisialta 
a chur ar bun. 

Tarraingíodh aird ar ghnáis oibre le linn phróiseas an chomhairliúcháin trí gcuireann 
scoileanna bac 'bog' ar chlárú linbh ar an rolla trí chomhairle a chur ar na tuismitheoirí 
gur 'oiriúnaí' scoil eile don leanbh nó gur mó na hacmhainní atá ar fáil i scoil eile i dtaca 
le daltaí le riachtanais speisialta oideachais. Bhí samplaí eile maidir le scoileanna a dhiúl‑
taigh leanbh a chur ar na rolla ar an mbunús nach raibh na hacmhainní go léir á leith‑
dháileadh orthu, acmhainní a mhaoinítear trí chistí sláinte go háirithe, a mheastar a 
bheith riachtanach maidir le leanbh faoi leith. Tá an NCSE ar an eolas chomh maith faoi 
chásanna inar dhiúltaigh scoileanna glan rang speisialta a chur ar siúl do chohórt daltaí 
nuair a bhí an riachtanas leis sin sonraithe cheana féin.

Bíonn deacracht faoi leith ann nuair a bhíonn tagairt do bhreis acmhainní á lua i bpola‑
saithe iontrála mar choinníoll le leanbh a chur ar an rolla. Fágann sin gur deacair do na 
tuismitheoirí achainí a dhéanamh a seasfaí léi faoi phróiseas achainí Alt 29 maidir le 
diúltú na scoile leanbh a chlárú ar an rolla. 

Bhí cuid mhór aontaithe ar an tuairim gur cheart go mbeadh dlite ar gach scoil faoi leith 
daltaí le riachtanais speisialta oideachais a chur ar an rolla ar an mbunús céanna le gach 
scoil eile agus gur cheart sin a bheith le sonrú go tréan soiléir ar an reachtaíocht, dá 
mbeadh gá leis sin.

Na modhanna ina ndéantar riachtanais speisialta a shonrú agus a mheasúnú

Iarratais ar mheasúnú síciméadrachta nuair nach gá sin

Luaigh daoine de lucht ghairm na sláinte gurbh ábhar imní leanaí a bheith á gcur faoi 
bhráid maidir le measúnú síciméadrachta ar mheas siadsan nach raibh gá leis. Luadh 
cásanna mar shampla ina raibh measúnú déanta i ndáil leis na leanaí ar roinnt ócáidí 
cheana féin. Is é tuairim lucht clinice gur minic nach bhfuil gá ar bith le measúnú foirmeálta 
in athuair sna cásanna sin ach go dtagann brú mar gheall go gcloiseann tuismitheoirí gur 
gá measúnú a dhéanamh maidir leis an leanbh sular féidir aistriú go dtí scoil iar‑bhun‑
scolaíochta. Is é tuairim lucht gairme sláinte, gur chóir tuairim ghairmiúil lán eolais an 
chliniceora a thabhairt san áireamh agus socrú á dhéanamh cathain is cóir measúnacht a 
dhéanamh seachas iarratas a bhaineann le cúrsaí riaracháin amháin a bheith ina chion‑
siocair lena dhéanamh.

Údar eile imní a bhaineann leis an ábhar céanna, go bhfuil scoileanna ag baint leas as an 
Acht um Míchumas, 2005 ionas go mbíonn measúnú gairmiúil ar fáil ag leanaí d'fhonn 
breis acmhainní oideachais a tharraingt. Is é toradh a bhíonn air sin go gcaitear am lucht 
gairme sa chóras sláinte le measúnacht a dhéanamh in áit bearta idirghabhála a dhéan‑
amh do na leanaí atá ina gcall.
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Brath rómhór ar mheasúnacht cognaíochta

Luaigh daoine de lucht ghairm na sláinte gur ábhar imní brath rómhór ar mheasúnacht 
cognaíochta 'aonuaire', ar minic úsáid á bhaint as mar mhodh chun socrú mar gheall ar 
theacht a bheith ar sholáthar oideachais ag leanaí le riachtanais speisialta oideachais. 
Féadann éileamh breise ar mheasúnacht den chineál sin a theacht dá thoradh. Bíonn sin 
ina shiocair le liostaí feithimh fada a theacht chun cinn agus féadann sin arís a bheith ina 
bhac roimh shocrúchán oideachais cuí. 

Is tairbheach an ní measúnacht cognaíochta i ndáil le próifíl maidir le buanna agus riachta‑
nais foghlama an dalta a chur le chéile, ach níl ann ach gné amháin den mheasúnacht 
fhoriomlán. Ar na gnéithe eile a bhfuil tábhacht leo, tá scileanna feidhmiúcháin 
oiriúnaitheacha agus cumas sóisialta, mothúchánach agus iompraíochta. D'fhéadfadh 
nach mbeadh dóthain aird ar thosca den chineál sin nuair atá am á chaitheamh le 
measúnacht cognaíochta a dhéanamh.

Deacrachtaí maidir le teacht ar mheasúnú síceolaíochta

Thug scoileanna agus tuismitheoirí tuairiscí ar dheacracht teacht ar an measúnú gairmiúil 
is gá maidir leis an diagnóis míchumais ar a mbunaítear acmhainní maidir le míchumas 
tearcmhinicíochta a chur ar fáil faoi láthair. Is mar gheall ar theorainn a chur leis an líon 
bearta measúnachta síceolaíochta is féidir le scoil a fháil i rith aon scoilbhliain faoi leith é 
seo agus mar gheall ar liostaí feithimh fada a bheith ag baint le measúnú sláinte i gcean‑
tair áirithe.

Luaigh na páirtithe go raibh fadhb faoi leith nuair is deacair teacht ar lucht gairme agus 
measúnacht de dhíth i ndáil le dalta i rang a sé an tráth a mbítear ag aistriú go dtí scoil iar‑
bhunscolaíochta. Is iondúil go dtugtar tús áite sna bunscoileanna don mheasúnú i ndáil 
le daltaí sna scoilbhlianta tosaigh mar gheall ar a thábhachtaí atá sé riachtanais a shonrú 
agus bearta idirghabhála a dhéanamh go luath. Is intuigthe go mbíonn drogall an cuóta 
a úsáid le measúnú maidir le daltaí atá ar tí aistriú go dtí scoil iar‑bhunscolaíochta ach a 
bhféadfadh gur gá measúnú ina leith ionas go ndeimhnítear uaireanta múinteoireachta 
acmhainne ar fáil sa scoil iar‑bhunscolaíochta.

Chuir páirtithe in iúl go bhfuil roinnt scoileanna ann a mbíonn ar a gcumas an deacracht 
seo a shárú mar gheall go mbíonn an scoil nó le tuismitheoir sa chás gur féidir íoc ar 
mheasúnú príobháideach nó go mbíonn tacaíocht ag an scoil ó charthanas nó ó dhuine 
príobháideach sa cheantar. Is féidir cur isteach ar acmhainní breise bunaithe ar thort‑
haí measúnachta a dhéantar go príobháideach. Mheas páirtithe nach den chothroime sin 
ó d'fhéadfadh go mbeadh teacht ar thacaíocht múinteoireachta acmhainne á shéanadh 
ar dhaltaí áirithe an tráth céanna a mbeadh tacaíocht ar fáil ag daltaí le riachtanais den 
chineál céanna i scoileanna eile. Bhíothas ag aontú go ginearálta nár mhór, sa chás an 
teacht ar acmhainní Stáit á cheangal le tuairiscí lucht gairme, an teacht ar an lucht gairme 
a bheith cothrom cóir seachas a bheith ag brath ar chumas tuismitheora nó scoile íoc ar 
mheasúnú dá sórt nó ar lucht gairme arna maoiniú ag FSS a bheith ar fáil sa cheantar.

Bhí scoileanna buartha faoin méid riaracháin a bhaineann le teacht ar acmhainní breise 
agus luadh go raibh an córas leithdháilte ginearálta éifeachtúil maidir le tacaíocht a chur 
ar fáil gan gá le hoiread den mhaorlathas.
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Caighdeánú ar thuairiscí lucht gairme

Ní mór treoirlínte níos soiléire chun caighdeánú ar na tuairiscí gairmiúla a chinntiú i ndáil 
leis an lucht gairme san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon. Luaigh 
ERSO cuid mhór éagsúlachta i ndáil le caighdeáin den chineál seo maidir leis na sonraí 
ábhartha a chuirtear ar fáil agus soiléire na comhairle. Cé go mbíonn cuid mhór tuair‑
iscí gairmiúla a scríobhtar ar ardchaighdeán, bíonn cuid eile lena gcuirtear diagnóis agus 
eolas ar fáil atá dóthanach maidir le leithdháile acmhainní ach nach leor iad maidir le 
faisnéis a chuideodh le scoileanna clár oideachais a chur le chéile do na daltaí le riachta‑
nais speisialta oideachais. Admhaíodh go bhféadfadh liostaí feithimh fada agus spri‑
octhráthanna gairide maidir le iarratais ar acmhainní a chur isteach a bheith ina shiocair 
ag lucht gairme le tuairiscí gearra chur ar fáil.

Ba cheart measúnacht lucht gairme sláinte a thabhairt i gcomhréir le measúnachtaí oide‑
achais agus an mheasúnacht leanúnach a dhéanann múinteoirí go tráthrialta a thab‑
hairt san áireamh leo. Nuair is taobh amuigh de thimpeallacht oideachais a dhéantar 
measúnacht, ba chóir toradh na measúnachta a chur in iúl ar bhealach oiriúnach atá 
ina lón eolais maidir le riachtanais oideachais/foghlama agus cúraim/tacaíochta an 
linbh i dtimpeallacht na scoile. Ba chóir measúnacht oideachais a bheith ina phróiseas 
leanúnach timthriallach atá trína dtagann lón eolais chun cinn maidir le bearta idirghab‑
hála a dhéanamh agus le hathbhreithniú a dhéanamh ar an dul chun cinn.

Luaigh scoileanna gur ábhar buartha tuairiscí síceolaíochta ina leagtar amach clár sonrach 
atá le leanúint mar chuid de chlár oideachais an linbh. Is féidir caiteachas costasach a thar‑
raingt ar scoil le sonraíocht den sórt sin nuair a d'fhéadfaí freastal ar riachtanais foghlama 
an linbh le clár atá ar bun cheana féin.

Luaigh ERSO imní maidir le tuairiscí lucht gairme ina luaitear mar ráiteas lom go sásaítear 
critéir na Roinne Oideachais agus Scileanna chun críche leithdháileadh ar acmhainní 
gan diagnóis a lua go sonrach ná tagairt do na critéir a bhí in úsáid maidir le teacht ar 
an diagnóis. Is féidir tábhacht faoi leith a bheith leis sin nuair atá mí‑ord mothúchánach 
nó iompraíochta i gceist.

An dóigh a ndéantar cinneadh faoi shocrúchán oideachais do leanaí le riachtanais 
speisialta oideachais

Is an leas is mó don dalta aonair féin agus dóibh sin a bheidh ag dul faoi oideachas in éine‑
acht leis/léi an rud is mó ba cheart a bheith i gceist maidir le socrúchán atá oiriúnach do 
dhalta le riachtanais speisialta oideachais a roghnú. Ba chóir monatóireacht a dhéanamh 
maidir leis an socrúchán agus a choinneáil faoi athbhreithniú. 

Tá tábhacht le rogha na dtuismitheoirí agus ní mór eolas cuimsitheach a bheith acu faoi 
na roghanna socrúcháin ar fad atá ar fáil ionas gur féidir rogha lán eolais a dhéanamh.

Mheas páirtithe gur gá tosca eile, am taistil mar shampla, a thabhairt san áireamh agus 
socrú á dhéanamh faoin leas is fearr don dalta. Is féidir leis an am taistil a bhainfeadh le 
freastal ar scoil faoi leith dochar a dhéanamh don fhoghlaim mar gheall ar thuirse agus, i 
dtéarmaí sóisialta agus mothúchán, mar gheall ar imeacht ón bpobal baile. D'fhéadfadh 
toradh fadtéarmach a theacht ar mhíbhuntáistí sóisialta agus mothúchánacha den sórt 
seo agus ní mór aird a bheith orthu.
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Tugadh le tuiscint go bhfuil athrú faoi láthair ar na pátrúin clárúcháin agus tuismitheoirí 
anois ag roghnú socrúcháin i scoil speisialta don leanbh seachas i scoil phríomhshrutha ós 
dóigh leo gur cinnte acmhainní agus tacaíocht sláinte ar fáil sa scoil speisialta. Measadh 
gur imní is cúis leis sin faoi láthair agus gurb é an lagtrá eacnamaíochta is cúis leis an imní.

An tacaíocht a chuirtear ar fáil do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais ar scoil 
agus cineál na tacaíochta sin

Luath-idirghabháil

B'ábhar áthais ag roinnt de na rannpháirtithe ranganna luath‑idirghabhála a chur ar bun 
do leanaí a bhfuil uathachas orthu. Bhí de cheist ina dhiaidh sin féin cad chuige an raibh 
ranganna ar fáil maidir le haon chatagóir amháin míchumais agus nach raibh maidir le 
catagóirí eile. Cuireadh chun tosaigh go bhféadfadh an tairbhe chéanna a bheith ag leanaí 
atá faoi mhíchumas de chatagóirí eile ó rang luath‑idirghabhála a fhreastal, mar shampla 
leanaí atá Bodhar/Lag ina nÉisteacht ar gá díriú go mór ar ghnóthachtáil scileanna teanga 
ó bhíonn siad an‑óg.

Luaigh lucht gairme sláinte gurbh ábhar buartha aonaid uathachais a bheith á gcruthú do 
leanaí óga le NSU idir trí agus cúig bhliana d'aois sa chás:

• Nach féidir i ngach cás an cumas cognaíochta a thuar. 

• Nach raibh deis acu ar bhearta idirghabhála go dtí sin, rud a fhágann gur deacair 
toradh na beartaíochta ina dhiaidh seo a thuar.

• I bhfianaise phlaisteacht inchinne, ní móide gur den sárchleachtas leanaí a bheith 
taobh le soláthar leithscartha ag aois chomh hóg sin. 

Bhí leanaí in aois a trí a chur in aonaid i scoileanna speisialta ina ábhar buartha faoi leith 
ag na daoine seo de lucht ghairm na sláinte ó tharla nach raibh deis ar bith ag an ngrúpa 
sin meascadh le daoine dá gcomhaois a bhí ag dul faoin ngnáthfhorbairt. Bhí deacrachtaí 
faoi leith le socrúcháin i dtimpeallachtaí leithscartha ó thaobh na síceolaíochta de, go 
háirithe sa chás go luaitear sa tuairisc faoin leanbh go mb'fhéidir go mbeadh sé/sí in ann 
chuig timpeallacht príomhshrutha.

Teagasc baile do dhaltaí a bhfuil uathachas orthu

Is féidir le leanaí a bhfuil uathachas orthu leas a bhaint as an scéim maidir le teagasc 
sa bhaile ó bhíonn siad dhá bhliain go leith d'aois go mbíonn siad trí bliana d'aois nó 
ó bhíonn siad trí bliana d'aois ar aghaidh, sa chás nach bhfuil rang luath‑idirghabhála ar 
fáil nó sa chás nach bhfuil ionad scolaíochta ar fáil (Ciorclán ROS 0026/2012). D'fhiafraigh 
roinnt dóibh siúd a ghlac páirt an bhféadfaí leanúint ar aghaidh, ó thaobh cúrsaí cothro‑
mais, le hairgead a chur ar fáil do theagasc baile i ndáil le catagóir míchumais amháin 
nuair nach ndéantar i ndáil le catagóirí eile. Ar na ceisteanna eile a luadh maidir leis an 
scéim seo, bhí an gá monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeán an tsoláthair sa bhaile 
agus an ceangal a bheadh ann san am atá romhainn grinnfhiosrúchán a dhéanamh 
maidir leis na teagascóirí.
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Scéim na scoilbhliana fada

Cuireann an ROS airgead ar fáil do shíneadh leis an scoilbhliain i gcás leanaí le míchu‑
mas foghlama ginearálta trom nó domhain nó leanaí a bhfuil uathachas orthu. Tugtar san 
áireamh leis sin leanaí le NSU i scoileanna speisialta, i ranganna speisialta agus, ón mbli‑
ain 2005 i leith, leanaí le NSU a mbíonn uaireanta breise tearcmhinicíochta ar fáil dóibh i 
scoileanna príomhshrutha. Soláthar mhí Iúil is iondúil a thabhairt ar an scoilbhliain fhada. 
Sá chás nach féidir an soláthar sin a bheith á chur ar fáil ar scoil, is féidir deontas i gcabhair 
a thabhairt maidir le soláthar sa bhaile.

Cuireadh in iúl go raibh an tacaíocht seo ina ábhar imní maidir le cúrsaí cothroime ó tharla 
gur do dhá ghrúpa daoine faoi mhíchumas amháin atá sé ar fáil.

Pleanáil don scoil uile agus comhordú maidir leis an soláthar do riachtanais speisialta 
oideachais

Meastar gur cuid lárnach de scoileanna níos cuimsithí pleanáil scoile uile agus 
comhordúchán den éifeacht. Tá gá le hathbhreithniú a dhéanamh ar na modhanna ina 
ndéantar tuairiscíocht agus measúnú sna scoileanna ar an bpleanáil agus ar an soláthar 
do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais, agus ar an gcur chuige ina leith seo a leanas:

• Measúnú ar an riachtanas, measúnú bunaithe ar an gcuraclaim agus ar scileanna san 
áireamh, chomh maith le bearta níos foirmeálta. 

• Pleanáil oideachais agus nós imeachta maidir le monatóireacht ar thorthaí 
beartaíochta. Ba cheart go mbeadh an úsáid as bearta idirghabhála bunaithe ar fhia‑
naise, an mhonatóireacht ar an toradh ar na bearta sin agus an cóiriú a dhéantar ar 
na cláir agus ar an teagasc dá bharr sin san áireamh.

• An úsáid as idirdhealú i ndáil leis an gcuraclam do dhaltaí le riachtanais speisialta 
oideachais.

• Múinteoirí a chur chun fónaimh agus comhordú.

• Pleanáil maidir le hacmhainní breise a chur chun fónaimh. 

• Rólanna agus freagracht i ndáil le hoideachas speisialta a leagan ar dhaoine 
d'fhoireann na scoile.

• Pleanáil don fhorbairt ghairmiúil i ndáil le riachtanais speisialta oideachais maidir 
leis an bhfoireann ar fad, an meitheal oideachais speisialta san áireamh.

Monatóireacht ar thoradh na beartaíochta maidir le leanaí le riachtanais speisialta 
oideachais

Tá easpa sonraí iontaofa in Éirinn faoi láthair faoi éifeachtúlacht an tsoláthair agus 
éifeachtúlacht na mbeart idirghabhála ar mhaithe le daltaí le riachtanais speisialta oidea‑
chais. Tá buntábhacht leis sin maidir le héifeachtacht agus éifeachtúlacht an tsoláthair 
a mheas. Is gné bhuntábhachtach den chleachtas éifeachtúil maidir le leanaí faoi leith 
an mhonatóireacht ar thorthaí na beartaíochta – agus caomhchóiriú ar an mbeartaíocht 
idirghabhála. 

Ba cheart smaoineamh ar bhunachar sonraí náisiúnta a fhorbairt ionas go mbíonn fais‑
néis faoi dhaltaí  le riachtanais speisialta oideachais ar taifead. Tá gá mar sin le córas 
sonraí caighdeánaithe bunaithe ar an scoile a thabhairt chun cinn chomh maith le córas 
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an bhunachair sonraí náisiúnta seo. Ní mór machnamh a dhéanamh faoin modh ina bhfé‑
adfaí na tréithe a bhaineann le hábhar maidir leis na daltaí a chur ar taifead. Ba cheart 
go mbeadh torthaí acadúla i gceist, ach torthaí a bhaineann le cumas mothúchánach 
sóisialta agus ceisteanna maidir le scileanna maireachtála chomh maith.

Tá modh amháin ann chun monatóireacht a dhéanamh ar thorthaí na beartaíochta don 
dalta mar gheall ar na pleananna oideachais aonair. Is féidir fiúntas a bhaint as pleanáil 
grúpaí chomh maith, leis na gnéithe cuí den bhriseadh síos aonair, agus pleananna aonair 
do na daltaí a bhfuil riachtanais níos troime nó níos casta acu. 

D'fhéadfadh acmhainní  tráthcheangailte freastal don mhonatóireacht ar thorthaí 
beartaíochta le hanailís ar riachtanais agus athbhreithniú ar thoradh na mbeart idirghab‑
hála tar éis tréimhse áirithe. Ba cheart go mbeadh baint ag foireann na scoile, ag tuismith‑
eoirí agus ag daoine gairmiúla eile (nuair is cuí sin) leis an bpróiseas monatóireachta 
maidir le torthaí na hoibre.

Forbairt ghairmiúil múinteoirí

Is i ranganna príomhshrutha a chaitheann cuid mhór daltaí le riachtanais speisialta oide‑
achais an chuid is mó den lá scoile anois. Má tá an polasaí maidir le hoideachas cuim‑
sitheach le cur chun cinn, is den riachtanas go mbeadh oiliúint chuí ar na múinteoirí uile i 
dteagasc dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais. Ní mór teacht a bheith ag múinteoirí 
ranga agus ag múinteoirí ábhair ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) a bhaineann le 
hábhar agus ní mór líonra tacaíochta taobh istigh den scoil ionas go mbíonn treoir agus 
cúnamh taca ar fáil go leanúnach.

Tacaíocht breise oideachais de dhíth mar gheall ar riachtanais nár sásaíodh

Feictear, de réir an chórais faoi láthair, go bhfuil riachtanais oideachais áirithe gan sásamh, 
mar shampla bonn treise a chur faoi scileanna litearthachta agus uimhearthachta, treora‑
cha ón múinteoir a thuiscint, díriú ar an mbeart oibre atá idir lámha etc. Bhíothas ag 
aontú cuid mhór ar fud na ngrúpaí ar fad go mbeadh leas as daltaí le riachtanais speisialta 
oideachais as tacaíocht múinteoireachta/oideachais breise ar scoil. 

Cuireadh chun cinn go bhféadfaí  na riachtanais sin a shásamh trí fhorbairt ar ghrád 
nua, 'cúntóir múinteoireachta'. Ba chóir a thabhairt chun aire, ina dhiaidh sin féin, nár 
tarraingíodh anuas go bhféadfaí an grád nua sin a chruthú ach anois agus arís le linn an 
chomhairliúcháin agus ag corr cheann de na cruinnithe. 

B'ábhar buartha ag na scoileanna iar‑bhunscolaíochta go háirithe an gá le tacaíocht 
breise múinteoireachta do na daltaí. Mheas ionadaithe dá gcuid go raibh múinteoireacht 
breise de dhíth ar chuid mhór daltaí iar‑bhunscolaíochta ionas go mbeadh ar a gcumas 
leas a bhaint as curaclam tairbheach, scrúduithe Stáit a dhéanamh agus páirt iomlán a 
ghlacadh sna ranganna.

Luadh imní freisin faoin leibhéal íseal tacaíochta foghlama atá ar fáil i roinnt scoileanna 
faoi mhíbhuntáiste ar a chur i gcomórtas leis na riachtanais atá ar na daltaí ar na rollaí.
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Tacaíocht cúraim

Ba mhór ag na páirtithe an scéim CRS agus an tacaíocht a cuireadh ar fáil do na daltaí. 
Ba léir míshástacht, áfach, maidir le CRS a bheith á n‑athrú go dtí scoileanna eile nuair 
a d'fhéadfadh daltaí leanúint ag baint tairbhe as tacaíocht phara‑oideachais de leithéid 
scileanna litearthachta agus uimhearthachta a dhaingniú.

Bhí imní go gcothaíonn córas na scéime CRS meon spleáchais i ndaltaí le riachtanais spei‑
sialta oideachais in ionad an neamhspleáchas a thabhairt chun cinn iontu. Ba mhór an 
t‑ábhar buartha do ghrúpaí iar‑bhunscolaíochta nach raibh an córas oiriúnach dá gcuid 
scoileanna féin. De réir mar a théann daltaí in aois, is mó an drogall a bhíonn orthu duine 
fásta a bheith á dtionlacan ar fud na scoile. Luadh imní freisin go mbeadh CRS a bheith i 
láthair ina bhac ar an rannpháirtíocht agus ar an gcomhchaidreamh. Luaigh daltaí gur shíl 
siadsan gur chuir CRS a bheith i láthair bac ar chairdeas a chothú.

Bhí grúpa amháin a luaigh an tuairim go bhféadfaí cuid mhór sa bhreis a thabhairt i gcrích 
leis an scéim. Mar shampla, d'fhéadfadh CRS feidhmiú mar mheantóir chomh maith mar 
chúramóir ag daltaí le NMI/NMI trom. D'fhéadfaidís ról idirghabhála a bheith acu idir 
cultúr an tí sa bhaile ag na daltaí agus cultúr na scoile.

Tacaíocht le daltaí le riachtanais mheabhairshláinte/mhothúchánacha

Níor cheart an tacaíocht bhreise a chuirtear ar fáil do dhaltaí a bheith ceangailte le hoide‑
achas acadúil amháin, ba cheart go mbeadh tacaíocht shóisialta agus mhothúchánach 
san áireamh freisin. Is féidir cur isteach a bheith ag sláinte meabhrach agus maitheas an 
dalta ar an gcumas foghlama. Is minic, sula ndírítear ar riachtanais foghlama, go mbíonn 
gá díriú ar dheacracht shíciatrachta/shíceolaíochta is bonn leo. Bíonn gá uaireanta le 
teiripe iompraíochta cognaíche agus le tacaíocht teiripice ionas go maolaítear ar na hairí 
agus gur féidir le dalta dul i mbun na foghlamtha. Agus plean foghlama á chur le chéile do 
dhalta le riachtanais meabhairshláinte, ba cheart go mbeadh lucht gairme meabhairsh‑
láinte ag déanamh a gcion i ndáil leis an ngné sin den phlean.

Tarlaíonn athrú nach raibh súil leis ar riachtanais mhothúchánacha daltaí ag amanna 
áirithe agus d'fhéadfadh gá a bheith le tacaíocht bhreise. Bíonn leas as teacht a bheith 
gan mhoill ar thacaíocht bhreise go gearrthéarmach i gcásanna den chineál seo. 

Luadh mar shampla amháin de bhealaí inar féidir freastal ar riachtanais shóisialta agus 
mhothúchánacha dhalta an seomra ranga tacaíochta iompraíochta (mar a bhíonn ar fáil 
do scoileanna a bhaineann leis an NBSS).

Tacaíocht TF

Ba cheart oiliúint leordhóthanach TF a chur ar fáil do dhaltaí le riachtanais speisialta oide‑
achais sa bhunscoil ionas go soirbhítear don aistriú chuig an iar‑bhunscolaíocht agus go 
bhfágtar na scileanna acu is gá chun leas a bhaint as an bhfreastal réasúnta a bhíonn ar 
fáil dóibh maidir le scrúduithe Stáit ar an leibhéal sin.

An bealach ina ndéantar acmhainní múinteoireachta breise do dhaltaí le riachtanais 
speisialta oideachais a leithdháileadh ar scoileanna

Admhaíodh le linn an phróisis comhairliúcháin gur den tábhacht, nuair atá teorainn leis 
na hacmhainní atá ar fáil, go ndírítear ar an áit is mó a bhfuil gá leo, agus an tráth céanna 
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go dtuigtear an gá le éifeachtacht ó thaobh riaracháin de. Is é cuspóir ba chóir ina leith seo 
go mbeadh an tacaíocht múinteoireacht is gá á fháil ag na leanaí is airde leibhéal riachta‑
nais ionas go mbaintear an leas is fearr as acmhainní Stáit agus cúrsaí eacnamaíochta 
mar atá.

Cuireadh in iúl tríd an bpróiseas comhairliúcháin go raibh imní mhór nach mbaintear 
an aidhm sin amach leis an bpróiseas leithdháilte ginearálta reatha do na bunscoile‑
anna ó tharla go ndéantar, den chuid is mó, acmhainní a leithdháileadh ar na bunscoile‑
anna bunaithe ar na múinteoirí ranga atá fostaithe iontu seachas ar phróifíl na ndaltaí 
le  riachtanais speisialta oideachais ar na rollaí.

An Samhail Leithdháilte Ghinearálta (SLG) sna bunscoileanna

Bhí le tuiscint ó na grúpaí a ndearnadh comhairle leo go bhfuil easpa tuisceana i gcónaí 
i measc roinnt scoileanna faoin gcaoi a n‑oibríonn an córas leithdháilte ginearálta. 
Is cosúil go bhfuil scoileanna ann nach dtuigeann gur féidir faoin SLG úsáid a bhaint as 
acmhainní ar bhonn difreálach de réir leibhéal riachtanais na ndaltaí. B'ábhar buartha ag 
roinnt nach raibh riachtanais roinnt daltaí le deacrachtaí ginearálta foghlama éadroma 
nó deacrachtaí suntasacha le feidhmiúchán oiriúnaitheach nach raibh freastal iomlán á 
dhéanamh ina leith faoin SLG ó tharla nach raibh an córas á úsáid ar an mbealach seo ag 
roinnt scoileanna.

Bhí grúpa amháin a tharraing anuas ceist faoina oiriúnaí atá daltaí le siondróm Down 
agus míchumas foghlama ginearálta éadrom a chomhaireamh ar an gcohórt daltaí a 
dtugtar tacaíocht dóibh faoin SLG. Bíonn cuid mhór de na daltaí sin, cuireadh i gceist, a 
mbíonn riachtanais shuntasacha acu anuas ar mhíchumas éadrom foghlama ginearálta 
éadrom, riachtanais mhíochaine, deacrachtaí próiseála san éisteacht, lagú amhairc agus 
deacrachtaí urlabhra agus teanga agus eile ina measc. Mhol an grúpa seo, dá bhrí sin, gur 
chóir na leanaí uile le siondróm Down a rangú faoi mhíchumas tearcmhinicíochta agus 
acmhainní a chur ar fáil ina leith ar an mbunús sin. 

B'ábhar imní ag daoine go mbeadh scoileanna tuaithe i limistéir lena mbaineann mhíb‑
huntáiste suntasach nach mbeadh stádas DEIS acu agus go mbeadh daltaí iontu nach 
bhfuil freastal á dhéanamh ar a gcuid riachtanas speisialta oideachais.

Cé gur le líon áirithe de chatagóirí ardmhinicíochta amháin a bhaineann an SLG, moladh 
go mb'fhiú a leathnú go dtiocfadh míchumas de chineálacha eile faoina scáth freisin a 
gcuirtear acmhainní ar fáil ina leith faoi chatagóirí tearcmhinicíochta faoi láthair. I measc 
na gcatagóirí a bhféadfaí iad a mheas, bheadh NMI/NMI trom, diospraicse agus sain‑
neamhord urlabhra agus teanga. D'fhágfadh sin nach mbeadh tuairisc ó dhuine gairmiúil 
de dhíth maidir le daltaí sna catagóirí sin sula mbeadh teacht ar thacaíocht sna scoileanna. 
D'fhéadfaí leithdháileadh a dhéanamh ar dtús, i ndáil le roinnt catagóirí míchumais, ar 
thacaíocht bhreise nó ar thacaíocht do dhuine aonair faoi leith ionas go gcuirfí dianta‑
caíocht ar fáil i dtús báire, mar shampla i ndáil leo sin le sain‑neamhord urlabhra agus 
teanga nó daltaí le NMI/NMI trom d'fhonn na deacrachtaí a dhul in ainseal a sheachaint. 

Chuir roinnt grúpaí a ndearnadh comhairle leo in iúl gur ábhar mór buartha acu nach den 
éifeachtúlacht an córas SLG mar atá faoi láthair a leathnú go dtabharfaí scoileanna iar‑
bhunscolaíochta faoina scáth. Ar an leibhéal sin, is minic nach i gcomhréir leis an daonra 
ina gceantar áitiúil féin go díreach na daltaí a chláraítear ar an rolla. Is mó an éagsúlacht 
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a bhaineann le clárú dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais ar fud na scoileanna iarb‑
hunscolaíochta. Ar na cúiseanna sin, bhí imní nach mba den chothromaíocht leithroinnt 
blocanna tacaíochta SLG bunaithe ar uimhreacha ar na rollaí. Measadh gurbh fhearr 
leithroinnt bunaithe ar fhianaise, trína mbeadh úsáid á bhaint as sonraí reatha faoi na 
daltaí ar fad, iad sin le riachtanais speisialta oideachais san áireamh. D'fhéadfaí torthaí 
ó thástáil chaighdeánaithe litearthachta agus uimhearthachta, torthaí ó mheasúnacht 
iontrála, tástáil diagnóise agus mar sin de a thabhairt san áireamh.

Leithdháileadh acmhainní múinteoireachta breise ar scoileanna i ndáil le riachtanais 
speisialta oideachais tearcmhinicíochta

Bhí na scoileanna agus na tuismitheoirí den tuairim gur gá próiseas leithdháilte acmhainní 
faoi leith a choinneáil ar bun maidir le leanaí aonair le riachtanais tearcmhinicíochta i 
scoileanna bunscolaíochta agus iar‑bhunscolaíochta.

Ina dhiaidh sin féin, cuireadh in iúl go raibh imní faoin mbealach a ndéantar acmhainní 
breise a leithdháileadh ar na scoileanna faoi láthair chun tacaíocht a chur ar fáil do na 
daltaí. Tugadh le tuiscint go gcuirtear leis an mbuaireamh a bhíonn ar thuismitheoirí 
maidir leis an bpróiseas leithroinnt mar gheall nach féidir leis na scoileanna cur isteach ar 
acmhainní go dtí go mbíonn an leanbh cláraithe ar an rolla. Mheas ionadaithe de chuid 
na dtuismitheoirí go ndiúltaíonn scoileanna leanaí áirithe le riachtanais speisialta oidea‑
chais a chur ar an rolla uaireanta mar gheall go meastar nach gcuirfear ar fáil na hacm‑
hainní a mheasann an scoil a bheith riachtanach maidir le tacaíocht don leanbh. 

B'ábhar buartha ag na hionadaithe chomh maith, cé go mbíonn tacaíocht breise ar fáil 
i ndáil leis na daltaí leis na leibhéil is airde deacrachta, gur iomaí dalta a mbeadh scór 
beagán le cois na tairsí acu nach mbeidh tacaíocht ar bith ar fáil acu.

Luadh go gcuireann an chastacht bhreise maidir leis an gcóras iar‑bhunscolaíochta níos 
mó struis ar na daltaí agus gur féidir géarú lena gcuid riachtanas foghlama dá bharr sin. 

Áitíodh, ainneoin an córas faoi láthair ag feidhmiú go maith maidir le daltaí le deacrachtaí 
ainsealacha fadtéarmacha, nach bhfuil aon mhodh oibre ann chun beart a dhéanamh 
i ndáil le daltaí a mbeadh riachtanais phráinneacha ghearrthéarmacha acu, a mbeadh 
cur isteach mar shampla ar an bhfoghlaim mar gheall ar mhéala tar éis bhás dhuine 
muinteartha, mar gheall ar dheacrachtaí mothúchánacha troma gearrthéarmacha nó 
mar gheall ar ghortú coirp tar éis tionóisc bóthair. 

Bhí deighilt ó thaobh tuairimí maidir leis an mbealach inar cheart acmhainní a leithroinnt 
ar na scoileanna chun tacú le daltaí le riachtanais speisialta oideachais tearcmhinicíochta. 
Bhí grúpaí áirithe den tuairim gur cheart imeacht ón gcóras bunaithe ar chatagóirí agus 
gur cheart an ceangal idir measúnú, diagnóis agus leithroinnt acmhainní a scrios.

Bhí daoine eile a mhol staidéar ina leith seo agus a leag béim ar an gcontúirt a bhainfeadh 
ó nádúr le hathrú iomlán ar chóras. D'áitigh siadsan:

• Go bhfuil an córas reatha, ainneoin a mbeadh de locht air, ar eolas ag daoine, go 
bhfuil follasacht ag baint leis agus go gcuirtear i bhfeidhm go seasta leanúnach é, 
agus gur cheart coinneáil leis na gnéithe sin.
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• Go leagann scoileanna agus tuismitheoirí tábhacht ar an gceangal atá faoi láthair idir 
diagnóis maidir le míchumas agus acmhainní breise a cheadú. Meastar go mbíonn 
an tuairisc ghairmiúil neamhspleách ina bhunús oibiachtúil follasach le leithroinnt 
acmhainní. 

• Go dtugann an córas reatha cinnteacht don scoil agus don tuismitheoir go gcuirfear 
acmhainní ar fáil don leanbh aonair ó mheasann duine den lucht gairme go bhfuil an 
leanbh faoi mhíchumas de chatagóir áirithe. 

• Tar éis an diagnóis a dhéanamh, is léir do na tuismitheoirí, do na scoileanna agus 
don lucht gairme cén t‑am breise a bheidh ar fáil i ndáil leis an dalta. Ní féidir míthu‑
iscint ina leith sin ná ní féidir éagsúlacht ná athraitheas maidir leis an tuiscint air. Is 
díol imní go bhféadfadh aon athrú ar an gcóras a thabhairt go dtiocfadh na scoile‑
anna faoi bhrú breise ó thuismitheoirí a bhraitheann nach bhfuil dóthain tacaíochta á 
tabhairt dá leanbh féin.

D'áitigh na daoine atá i bhfábhar athrú ón gcóras reatha gur chór sin a dhéanamh ar na 
cúiseanna seo a leanas:

• Tá éagothroime ag baint leis an gcóras reatha ó tharla nach mbíonn teacht ag gach 
leanbh ar mheasúnú gairmiúil agus go mbíonn deis ar mhúinteoireacht agus ar 
thacaíocht cúraim á shéanadh orthu dá bharr sin nó go mbíonn moill fhada le dáile‑
adh dá leithéid.

• Bhí an gá le measúnacht lucht gairme ina chúis imní i measc tuismitheoirí mar gheall 
ar an moill maidir le deis measúnacht den sórt sin a dhéanamh nó mar gheall go 
raibh orthu suimeanna suntasacha airgid a íoc chun go ndéanfaí measúnacht den 
chineál sin dóibh.

• Tá le baint ón obair thaighde is deireanaí gur cheart an dáileadh ar acmhainní a 
bhunú ar riachtanais an duine aonair seachas ar chatagóir agus chineál an mhíchu‑
mais. Thuig ionadaithe nach gá go mbeadh riachtanas speisialta oideachais ag gach 
dalta atá faoi mhíchumas agus nach mar a chéile a chuireann míchumas isteach ar 
an bhfoghlaim i gcás gach duine in aon chatagóir ar bith. Ní móide, dá réir sin, gur 
riachtanais arb iad na hacmhainní céanna a bheadh de dhíth ina leith a bheadh ag 
daltaí a bhainfeadh le catagóir áirithe diagnóise. Ba cheart measúnú i ndáil le riachta‑
nais a dhéanamh ar bhonn an duine aonair agus tosca inmheánacha an duine a thab‑
hairt san áireamh chomh maith le tosca na timpeallachta a bhaineann leis an scoil, 
an teaghlach agus an pobal.

• Ba chóir béim níos mó ar phróifílí foghlama dhaltaí le riachtanais speisialta oidea‑
chais seachas ar chatagóir an mhíchumais nuair a bhíonn socrú á dhéanamh maidir 
le tacaíocht breise.

• Fágann an ceangal atá faoi láthair idir diagnóis agus acmhainní a chur ar fáil go 
mbíonn brú níos tréine agus níos déine lipéadú a dhéanamh agus diagnóis a dhéan‑
amh ar mhaithe le hacmhainní a bheith ar fáil, agus go bhféadann nach iomchuí 
a dtarlaíonn i ngach cás. Is féidir cuid mhór d'am lucht gairme a chaitheamh leis 
an bpróiseas measúnachta a dtagann diagnóis dá bharr agus laghdú dá réir ar an 
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am a bhíonn ar fáil le haghaidh pleanála, cóir leighis/bearta idirghabhála agus 
athbhreithnithe. 

• Ábhar buartha faoi leith ar leagadh béim air go dtarlódh diagnóis feadh saoil a dhéan‑
amh i ndáil le dalta (agus iad an‑óg uaireanta) tar éis próiseas measúnachta atá teor‑
anta agus gur beag an aird a bheadh ar athbhreithniú leanúnach agus ar thacaíocht. 

• Tá éileamh breise á chruthú leis an ngá le measúnú a bhaineann le scéimeanna de 
leithéid Freastal Réasúnta i Scrúduithe Stáit (FRST) agus Bealach Rochtana Míchumais 
ar an Oideachas (BRMO).

• Bíonn brú ar lucht ghairm na sláinte cinntiú go dtagann an mheasúnacht a dhéanann 
siad leis na critéir maidir le hacmhainní a dháileadh. 

• Luaigh lucht gairme sláinte gur sách deacair tuairiscí a chur ar fáil taobh istigh den 
tráthchlár a bhíonn leagtha síos, nuair a chuirtear san áireamh dualgais ghairmiúla 
eile atá orthu lena mbaineann Measúnú Riachtanas a dhéanamh faoin reachtaíocht, 
bearta idirghabhála teiripice, measúnacht dhiagnóise agus dualgais chlinice eile.

• Is é tuairim roinnt de lucht ghairm na sláinte nach móide gurb é leas an linbh i ngach 
cás athbhreithniú a dhéanamh ar riachtanais leanaí rófhada chun cinn ar a dtosú ar 
scoil ós furasta a bheadh athrú ar na riachtanais in imeacht roinnt bheag míonna mar 
gheall ar a dhinimiciúla a bhíonn modh forbartha leanaí agus iad an‑óg.

Cé nár síleadh gur cheart diagnóis míchumais a bheith ina réamhchoinníoll maidir le 
measúnú ar riachtanais speisialta oideachais agus leithdháileadh dá réir ar chistí, mheas 
na páirtithe gur chóir go mbeadh páirt thairbheach i gcónaí ag bearta measúnachta i 
gcur le chéile phróifíl mhionsonraithe de bhuanna agus de riachtanais an linbh ar faoina 
anáil a dhéanfaí an phleanáil agus an idirghabháil maidir leis an leanbh. Is féidir tairbhe a 
bheith freisin as catagóirí cineálacha míchumais a úsáid agus an phleanáil á déanamh ar 
an soláthar tacaíochta go ginearálta agus ar chórais maidir le cúrsaí freagrachta a thab‑
hairt chun cinn.

An dóigh a n‑oibríonn córais le chéile ionas go mbaintear an leas is fearr as na 
hacmhainní atá ar fáil

An córas sláinte agus an córas oideachais

Faoi láthair, tá an chosúlacht ar an scéal go bhfuil éagsúlacht shuntasach ar fud na 
réigiún maidir leis an gcumarsáid agus an comhordú ar sheirbhísí idir an Roinn Sláinte 
agus an Roinn Oideachais agus gur gá leanúnachas níos fearr ina leith sin. Nuair a bhíonn 
comhordú maith i ndáil leis na córais sin, bíonn gnéithe mar seo a leanas i gceist:

• Bíonn cruinnithe ag lucht gairme de chuid FSS le lucht foirne NCSE agus le múinteoirí. 
Malartaítear faisnéis idir an lucht gairme ar fad a bhfuil baint acu le hoideachas an 
dalta. Déanann sin éascaíocht maidir leis an bpleanáil san dá roinn.

• Ligeann feabhas ó thaobh cumarsáide agus comhordúcháin d'aistriú faisnéise idir an 
Roinn Sláinte agus an Roinn Oideachais. Ba chóir go mbeadh a fhios ag múinteoir 
má tá leanbh faoi chúram FSS sula dtosaíonn an leanbh ar na naíonáin bheaga, óir 
ligeann sin don scoil teacht ar acmhainní don leanbh. Moladh gur chóir go leagfaí de 



Aguisín 2 – An Próiseas Comhairliúcháin

Ag Tacú le Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu i Scoileanna 163

fhreagracht ar aon duine amháin (d'fhéadfadh gurbh é príomhoide na scoile nó an 
ERSO) cinntiú go gcuirtear an tacaíocht oideachais agus shláinte is gá ar fáil.

• Tá seirbhísí sláinte a chuirtear ar fáil sna scoileanna (teiripe urlabhra agus teanga 
agus teiripe shaothair, mar shampla). Ciallaíonn sin nach mbíonn daltaí as láthair 
ón scoil chomh fada céanna ó ní bhíonn an t‑am taistil a theastódh chun freastal ar 
sheirbhísí pobail i gceist. Cuirtear ar chumas lucht gairme foghlaim óna chéile agus 
iad ag obair timpeall na scoile. I roinnt cásanna, ciallaíonn sin gur féidir cláir oibre a 
thugtar chun cinn a chur i bhfeidhm sa seomra ranga, nuair is cuí go ndéanfaí. 

• Bíonn na scoileanna sásta oibriú in éineacht leis an FSS ag tacú le cláir idirghabhála. Is 
amhlaidh an cás go háirithe i ndáil le scoileanna a bhfuil acmhainní dóthanacha acu 
(e.g. DEIS), ach ní ina gcás sin amháin é.

• Cuirtear oiliúint idirghníomhaireachtaí ar bun chun an chomhthuiscint ar rólanna 
éagsúla agus ar fhreagrachtaí éagsúla a chothú. Sampla den oiliúint idirghníomhai‑
reachtaí inmholta an oiliúint a chuirtear ar fáil trí Elklan, eagraíocht oiliúna a chuire‑
ann scileanna ar fáil do theiripeoirí urlabhra agus teanga a ligeann dóibhsean oiliúint 
a chur ar fáil do mhúinteoirí. Féadann sin a chur ar chumas mhúinteoirí bheith níos 
éifeachtaí sa tacaíocht a thugtar do leanaí le deacrachtaí urlabhra agus teanga, trí 
straitéisí praiticiúla a thabhairt dóibh le húsáid sa seomra ranga. Cuidíonn sé leo frei‑
sin an tráth sin a shonrú ar ghá leanbh a chur faoi bhráid saineolaí maidir le measúnú. 
Bíonn oiliúint Elklan ar fáil do na tuismitheoirí chomh maith.

Réamhscoileanna, scoileanna príomhshrutha agus scoileanna i gcúinsí speisialta

Ba cheart go mbeadh cumarsáid agus comhordúchán níos fearr idir:

• scoileanna réamhscolaíochta agus scoileanna bunscolaíochta

• scoileanna bunscolaíochta agus scoileanna iar‑bhunscolaíochta

• scoileanna príomhshrutha agus scoileanna speisialta.

Tá samplaí ar fáil in áiteanna áirithe de chumarsáid idir scoileanna ar bhonn eagraithe 
dea‑fhorbartha. Ba cheart don ROS socruithe den sórt sin a chur ar bhonn foirmeálta 
agus cinntiú go gcuirtear i bhfeidhm iad ar bhonn seasta leanúnach ar fud na réigiún. 
Nuair a bhíonn a leithéid ann, is minic a dhéanann múinteoirí caidrimh idir an baile, an 
scoil agus an pobal éascaíocht don chomhchaidreamh seo. D'fhéadfadh ról a bheith ar 
an mbealach céanna ag ERSO sa chomhordúchán idir scoileanna do leanaí le riachtan‑
ais speisialta oideachais. Mar shampla, i réigiúin áirithe, bíonn cruinnithe idir ERSO agus 
príomhoidí scoileanna speisialta agus scoileanna iar‑bhunscolaíochta i mí Márta gach 
bliain. Cuireann sin bonn treise faoin gcumarsáid idir scoileanna speisialta agus scoile‑
anna príomhshrutha agus tá dea‑chaidreamh oibre á chothú ar an gcaoi sin. Déanann sin 
éascaíocht maidir le socrúchán do dhaltaí, rud a bhfuil tábhacht faoi leith leis do na daltaí 
ag tráthanna aistrithe.

Tá saineolas suntasach tugtha chun cinn sna scoileanna speisialta. Ba cheart caidreamh a 
chothú idir scoileanna príomhshrutha agus scoileanna speisialta ionas gur féidir an saine‑
olas agus an lón taithí a roinnt. Ó tharla go bhféadfadh brú ó thaobh acmhainní ina leith 
sin, d'fhéadfadh meitheal lárnach i scoileanna príomhshrutha caidreamh a choinneáil le 
scoileanna speisialta maidir le riachtanais speisialta faoi leith nó d'fhéadfadh múinteoir 
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ó scoil príomhshrutha cuairt a thabhairt ar an scoil speisialta de réir mar a theastódh. Is 
féidir socruithe a dhéanamh go háitiúil chun freastal dó sin agus ba cheart tabhairt faoi 
mar rogha a bheadh neodrach ó thaobh costais agus a bhainfeadh leas as an saineolas 
atá tugtha chun cinn go háitiúil.

An modh ina n‑oibríonn scoileanna le chéile maidir le socruithe aistrithe

Tuigeadh do na grúpaí ar fad gur tráthanna struis i saol an duine óig le riachtanais spei‑
sialta oideachais tráthanna aistrithe sa chóras oideachais. Ní bhíonn dóthain airde ar 
an tráth struis seo ag scoileanna, ná dóthain beartaíochta dá réir, a bhíothas a rá, agus 
ní chaitear dóthain ama leis na leanaí a ullmhú don athrú. Ba cheart do na scoileanna 
pleanáil a dhéanamh i ndáil leis agus bainistíocht a dhéanamh go forbheartach ar 
shocruithe ina leith. 

Tugadh faoi deara pointí aistriúcháin inmheánacha maidir leis an mbunscolaíocht agus 
an iarbhunscolaíocht a bhfuil éileamh mór ó thaobh cognaíochta i gceist leo, e.g. aistriú 
ó rang a dó go rang a trí nó ón tsraith shóisearach go dtí an tsraith shinsearach i scoile‑
anna iar‑bhunscolaíochta. Ní foláir tacaíocht a thabhairt do dhaltaí le riachtanais spei‑
sialta oideachais lena linn sin. Tugadh le tuiscint chomh maith gur tharla uaireanta leanaí 
ag dul ar aghaidh go dtí rang a sé nach raibh léamh ná scríobh acu ar an leibhéal cuí agus, 
dá bhrí sin, nach maith a bheadh ar a gcumas aistriú go dtí an dara leibhéal.

Aistriú faisnéise

Ní mór cumarsáid agus aistriú faisnéise idir scoileanna, tuismitheoirí agus lucht gairme, 
go háirithe an tráth a dtarlaíonn:

• Aistriú ón réamhscolaíocht go dtí an bhunscolaíocht.

• Aistriú ón mbunscolaíochta go dtí an iar‑bhunscolaíocht.

• Aistriú ó scoil príomhshrutha go dtí scoil speisialta nó aistriú an taobh eile idir an dá 
chineál scoile sin.

Déanann cumarsáid agus aistriú faisnéise ag tráthanna tábhachtacha éascaíocht maidir 
leis an aistriú. Is minic socruithe á leanúint go neamhfhoirmeálta idir scoileanna áitiúla 
agus faisnéis á roinnt eatarthu. Nuair is amhlaidh an cás, agus nuair atá dea‑chaid‑
reamh ar bun, tarlaíonn an t‑aistriú faisnéise go héasca agus go héifeachtúil agus bíonn 
an‑tairbhe as sin. Ba chóir caighdeánú a dhéanamh ar an gcóras sin go mbeadh ar bun go 
foirmeálta ar fud na tíre. Ba dhíol suntais ina leith sin an t‑aistriú atá de dhíth faoin tráth 
seo maidir leis an straitéis litearthachta agus uimhearthachta. Ba cheart, i gcás dhaltaí 
le riachtanais speisialta agus iad ag athrú go dtí an dara leibhéal, cumarsáid agus aistriú 
faisnéise a bheith ar bun ó bhíonn siad i rang a cúig agus i rang a sé d'fhonn cuidiú leis an 
bpleanáil maidir le leanúntas tacaíochta. Ba cheart páirt a bheith ag na tuismitheoirí sa 
chúram freisin go luath sa phróiseas. 

Ionas go ndéantar socrúchán mar is ceart don dalta, ní mór aistriú ionraic ar fhaisnéis, 
tuairisc ar dheacrachtaí san áireamh, idir na daoine cuí sula ndéantar an socrú. Is léir gur 
féidir le deacrachtaí a theacht ó dhalta a chlárú dá uireasa sin. Is cúnamh plé oscailte 
maidir leis an socrúchán is cóiriúla a shonrú, bunaithe ar na háiseanna atá ar fáil, riachta‑
nais an dalta agus an freastal is féidir le scoileanna éagsúla a dhéanamh i ndáil leis na 
riachtanais.
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Tarlaíonn uaireanta nach gceadaíonn tuismitheoirí faisnéis áirithe a lua i dtuarascáil 
ar eagla go gcuirfeadh sin isteach ar an leanbh a ligean isteach i scoil. Tá de cheart ag 
tuismitheoirí an scoil a dtiocfaidh leanbh chuici a roghnú ach ba chóir sin a bheith ina 
rogha lán eolais agus bíonn amanna ann nach mbíonn an t‑eolas iomlán ag tuismith‑
eoirí faoin gcóras. Chomh maith leis sin, tarlaíonn uaireanta go ndiúltaíonn scoil leanbh 
a chur ar an rolla gan an bunús leis an diúltú a shoiléiriú do na tuismitheoirí. Ní mór breis 
follasachta i ndáil leis an mbunús a bhíonn ag scoileanna le socruithe faoi na leanaí a 
chuirtear ar na rollaí i gcás dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais.

Cineál na faisnéise a bhíonn le haistriú

Ba cheart go mbeadh soiléire ann faoin gcineál faisnéise is féidir a aistriú idir scoileanna 
agus idir lucht gaire i gcúrsaí sláinte agus lucht gairme i réimse an oideachais. Ní mór díriú 
ar cheisteanna maidir le príobháideachas agus toiliú tuismitheoirí. Ba cheart aontú ansin 
ar an bhfaisnéis a bheadh le haistriú, sin a thabhairt isteach go caighdeánach ar fud na 
tíre ar fad agus an fhaisnéis a chur ar fáil chomh luath agus is féidir.

Nuair a bhíonn dalta ag athrú go dtí scoil dara leibhéal, is é an t‑eolas 'bog' ó mhúin‑
teoirí rang a sé is mó a bhíonn úsáideach. Is féidir tuiscint a fháil uaidh sin ar phátrúin 
iompraíochta, ar riachtanais shóisialta agus chúraim an dalta agus ar an bhfeidhmiúchán 
acadúil go ginearálta. Ní mór muinín a chothú idir na scoileanna de réir mar a thagann 
forás ar an gcaidreamh le scoileanna foinse le himeacht ama. Is den tábhacht go n‑aistre‑
ofaí na tuairiscí síceolaíochta is deireanaí chomh maith.

Tábla 20: Rannpháirtithe sa phróiseas comhairliúcháin

Rannpháirtithe Líon na rannpháirtithe

Ionadaithe múinteoirí 8 (lenar bhain múinteoirí bunscoileanna, 
múinteoirí iar‑bhunscoileanna agus múinteoirí 

scoileanna speisialta).

Eagraíochtaí deonacha 6

Eagraíochtaí bainistíochta scoileanna 8

Cúntóirí riachtanas speisialta 4

Lucht gairme de chuid FSS 13

Ionadaithe príomhoidí 8

Eagraithe riachtanas speisialta oideachais 10

Ionadaithe tuismitheoirí 8

Grúpaí aighneachta 10

An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta 
Oideachais

9

Daltaí 10 iar‑bhunscoileanna

7 bunscoileanna

9 scoileanna speisialta

Iomlán na rannpháirtithe 110

Foinse: NCSE 2012



Aguisín 3 ‑ An Creat um Fhorbairt Ghairmiúil Múinteoirí

166 Ag Tacú le Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu i Scoileanna

Aguisín 3 – An Creat um Fhorbairt Ghairmiúil Múinteoirí

Réamhrá

Tugadh na moltaí seo a leanas maidir le forbairt ghairmiúil múinteoirí do dhaltaí le 
riachtanais speisialta oideachais chun cinn i gcomhthéacs roinnt torthaí tábhachtacha sa 
litríocht ar an ábhar:

• Caighdeán na múinteoirí agus caighdeán a gcuid múinteoireachta na tosca is 
tábhachtaí maidir le toradh an tsaothair don dalta (OECD, 2005:12).

• Is í an toisc bhuntábhachta maidir le dul chun cinn dalta, an dalta a bhfuil riachtanais 
chasta aige san áireamh, teacht a bheith ar mhúinteoirí cáilithe sainoilte lán taithí 
(OFSTED, 2006).

• Tá an oiliúint chuí ar mhúinteoirí príomhshrutha cinniúnach más leo a bheith 
muiníneach agus cumasach i mbun leanaí le riachtanais oideachais iléagsúla a 
mhúineadh. Ba chóir prionsabail na hilchuimsitheachta a bheith ina gcuid dhílis de 
chláir oiliúna múinteoirí, agus ba chóir go mbeadh meon agus luachanna ag baint 
leis na cláir sin seachas eolas agus scileanna amháin (WHO, 2011).

Ba chóir an oiliúint ar mhúinteoirí leanaí le riachtanais speisialta oideachais a chur ar fáil 
taobh istigh de chreatchóras iomlán don fhorbairt ghairmiúil tosaigh agus leanúnach 
agus ba chóir go mbeadh tréithe na ginearáltachta agus an tsaineolais araon i gceist. 
Nuair is den phraiticiúlacht é, ba cheart lón taithí dhaoine faoi mhíchumas a bheith mar 
chuid den chlár oiliúna.

Ba cheart go gcuirfí na réimsí cumais sin is gá chun na leanaí uile sa seomra ranga, leanaí 
le riachtanais speisialta oideachais san áireamh, a mhúineadh ar fáil do mhúinteoirí. Ba 
cheart, go háirithe, na riachtanais faoi leith maidir le múinteoirí iarbhunscolaíochta a thab‑
hairt san áireamh agus cláir á leagan amach agus á gcur ar fáil, i bhfianaise a chasta atá 
an córas iar‑bhunscolaíochta agus gur saineolaithe ar ábhar faoi leith an chuid is mó de na 
múinteoirí iar‑bhunscoile. Ba chóir gur ag leanúint ó cháilíocht múinteoireachta ghinearálta 
a bheadh oiliúint saineolais san oideachas speisialta agus is é ab fhearr dá mba tráth níos 
deireanaí a thiocfadh sin tar éis don mhúinteoir cleachtadh a fháil ar leanaí gan riachtanais 
speisialta oideachais agus leanaí le riachtanais speisialta oideachais a mhúineadh.

Ba chóir cláir forbartha leanúnaí gairmiúla a chur ar fáil go leanúnach agus ba chóir iad a 
chur cothrom le dáta go tráthrialta chun go mbíonn eolas agus scileanna na múinteoirí ar 
aon dul le tuiscint reatha ar a nglactar leis mar dheachleachtas i ndáil le hoideachas daltaí 
ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais. Is fíorthábhachtach an rud é go ndéanfadh 
an ROE dearbhú cáilíochta ar na cláir seo.

Ba chóir freisin go spreagfaí múinteoirí chun freagracht a ghlacadh orthu féin as a gcuid 
foghlama féin agus a gcuid forbartha gairmiúla féin ionas gur lú a bhíonn siad ag brath ar 
FGL sheachtrach le himeacht ama. Níor chóir, mar shampla, go mbeadh gá acu le treoir 
sheachtrach i ndáil le gach cineál míchumais nua a dtagtar air ach, ina ionad sin, tuiscint 
acu ar an áit a bhfuil teacht ar eolas ina leith le ceadú acu féin. Is den tábhacht go gcuir‑
tear lena n‑acmhainn teacht ar eolas agus an fhreagracht ghairmiúil a ghlacadh orthu féin 
maidir leis an eolas sin a cheadú agus a mheas. Ba cheart go gcuirfí ar chumas múinteoirí 
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trí FGL tabhairt faoi bhearta fiosrúcháin den chineál sin, machnamh criticiúil a dhéanamh 
faoina gcuid gnás oibre sa seomra ranga agus dul i mbun oibre le cur chuige ar mó den 
ilchuimsitheacht ag baint leis más gá sin. Is iad na gnéithe mórthábhachta maidir le cur 
chuige den sórt sin:

• Cumas machnaimh a thabhairt chun cinn.

• Bonn eolais a chruthú agus an muinín a chothú is gá chun fiosrú a dhéanamh faoi 
riachtanais nár thángthas trasna go dtí seo orthu.

Ba chóir a mholadh go tréan do na scoileanna meitheal múinteoirí a chur le chéile agus a 
choinneáil le chéile a bhfuil an taithí chuí acu agus an oiliúint chuí orthu is gá chun freastal 
ar riachtanais iléagsúil na ndaltaí le riachtanais speisialta oideachais. Tá bunriachtanas 
leis sin maidir lena chinntiú go ndéantar bearta idirghabhála den éifeacht agus go mbíonn 
foireann chumasach ar fáil chun riachtanais a mheas, cláir bunaithe ar fhianaise a chur i 
bhfeidhm, agus comhairle a chur ar thuismitheoirí, agus ar mhúinteoirí eile, maidir leis an 
gcleachtas éifeachtúil.

Moltr meithle riachtanais speisialta oideachais a chur ar bun mar go gcuirtear struchtúr 
eagrúcháin ar bun leis sin a ligeann do mhúinteoirí i ról saineolaí cúnamh taca a thabhairt 
dá chéile agus oibriú go héifeachtúil le múinteoirí príomhshrutha chun riachtanais dhal‑
taí a shásamh. D'fhéadfaí an fhreagracht a leagan ar dhuine den mheitheal riachtanais 
speisialta maidir le comhordú a dhéanamh ar an soláthar i gcomhar leis an bpríomhoide 
agus an meitheal riachtanais speisialta oideachais team (féach treoirlínte do scoileanna 
iar‑bhunscolaíochta ón ROS maidir le cuimsiú, 2007:68‑69).

Forbairt Ghairmiúil Múinteoirí

Oideachas tosaigh mhúinteoirí

• Ba cheart go leagfadh an Chomhairle Múinteoireachta síos caighdeáin múinteoi‑
reachta i ndáil leis an eolas, leis na scileanna, leis an tuiscint agus leis an gcumas is gá 
chun daltaí le riachtanais speisialta oideachais a mhúineadh. Ba cheart go mbeadh 
na caighdeáin sin mar bhonn taca faoi chláir oiliúna tosaigh do mhúinteoirí agus 
faoin measúnú ar dhaltaí trí shocrúcháin scoile agus scrúduithe.  Ba cheart go dtioc‑
faidís sa bhreis ar na caighdeáin a éilítear maidir leis na daltaí uile a mhúineadh. 

• Ba cheart go mbeadh modúl éigeantach faoin oideachas ar leanaí le riachtanais spei‑
sialta oideachais mar chuid den chlár léinn agus go mbainfeadh leis sin eolas faoi na 
príomhchatagóirí den oideachas speisialta agus a dtagann i gceist leo maidir leis an 
teagasc agus leis an bhfoghlaim. Ba chóir gur ghá don mhac léinn múinteoireachta pas 
a ghnóthú sa mhodúl seo chun an cháilíocht a bheadh le bronnadh a bhaint amach.

• Ba cheart go mbeadh socrúchán éigeantach i dtimpeallachacht oideachais speisialta 
(lena n‑áirítear scoileanna speisialta, ranganna speisialta agus ranganna príomh‑
shrutha), a n‑aithnítear gur córas den dea‑chleachtas atá ann, ina ghné lárnach den 
mhodúl éigeantach.

• Ba chóir, agus an fhorbairt á dhéanamh ar na cláir léinn, iad a bhunú ar na prionsa‑
bail maidir le dearadh uilíoch agus oideolaíocht chuimsitheach. Faoi dheireadh na 
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hoiliúna OTM, is é comhairle NCSE gur chóir go bhféadfadh na múinteoirí cumas a 
léiriú sna réimsí seo a leanas:

 – Tuiscint ar an bhfreagracht as dul chun cinn acadúil agus cuimsiú na leanaí uile ina 
gcuid grúpaí ranga, na leanaí le riachtanais speisialta oideachais san áireamh.

 – Eolas agus tuiscint ar leanaí le riachtanais speisialta oideachais ar fud na gcat‑
agóirí éagsúla míchumais agus na bealaí ina gcuireann na riachtanais isteach ar 
an teagasc agus ar an bhfoghlaim.

 – An cumas pleanáil a dhéanamh ar leibhéal an ranga uile agus an duine aonair.16

 – An cumas bainistíocht a dhéanamh ar riachtanais iléagsúla sa seomra ranga 
agus idir riachtanais éagsúla.

 – An cumas difreáil a dhéanamh maidir leis an gcuraclam i gcomhthéacs soirbhiú 
do chuimsiú dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais.

 – Tuiscint agus eolas ar mhodhanna múinteoireachta agus ar mhodhanna chun 
cur chuig an múinteoireacht atá éifeachtúil maidir le leanaí le riachtanais spei‑
sialta oideachais.

 – An cumas measúnú a dhéanamh ar mhaithe leis an bhfoghlaim agus ar an 
bhfoghlaim féin. 

 – An cumas leas a bhaint as modhanna agus bearta éifeachtúla maidir le litearthacht 
agus uimhearthacht a mhúineadh do na leanaí uile agus go háirithe eolas ar mhod‑
hanna difreáilte sa chur chuige i ndáil le leanaí le riachtanais speisialta oideachais.

 – An cumas oibriú go héifeachtúil i gcomhar le lucht gairme eile, lena n‑áireofaí 
tuiscint ar na rólanna a leagtar orthu agus na tuairiscí a thagann uathu. 

 – An cumas oibriú go héifeachtúil i gcomhar le daoine den fhoireann tacaíochta sa 
seomra ranga.

 – An cumas oibriú go héifeachtúil i gcomhar le tuismitheoirí.

 – Cumas eagrúcháin agus riaracháin, de réir mar is gá. 

 – Feasacht, tuiscint agus eolas maidir leis an úsáid chuí as TFC agus teicneolaíocht 
oiriúnaitheach do leanaí le riachtanais speisialta oideachais sa seomra ranga.

Ba cheart go mbeadh na cláir seo ina ngné substaintiúil den OTM agus leanúint sách 
fada go mbíonn na múinteoirí ábalta gach cumas a luaitear thuas a ghnóthachtáil.

• Ba chóir go dtabharfaí san áireamh le cláir OTM do mhúinteoirí iar‑bhunscolaíochta 
an chastacht faoi leith a bhaineann le múinteoireacht sa chóras iar‑bhunscolaíochta 
agus an speisialtóireacht maidir le hábhair a ghabhann leis.

Forbairt ghairmiúil leanúnach

Na múinteoirí uile

• Ba chóir don Chomhairle Múinteoireachta leibhéil éigeantacha agus minicíocht a 
leagan síos maidir le FGL a bhfuil dlite ar mhúinteoirí tabhairt faoi maidir le múineadh 

16 Molann an Clár Rialtais 2011 'foilsiú plean chun Acht EPSEN, 2004 a chur i ngníomh chun tús áite a thab-
hairt do rochtain do leanaí a bhfuil Riachtanais speisialta acu ar phlean oideachais aonair'. Measann an 
Chomhairle go mbeadh foilsiú a leithéid de phlean ina chabhair do na coláistí maidir le mic léinn a ullmhú 
chun tabhairt faoi phleanáil ag leibhéal an ranga uile agus an duine aonair.
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dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais agus sin taobh istigh den chreat iomlán 
FGL. Ba chóir go mbeadh béim leis na cláir ina leith sin ar scileanna speisialtóireachta 
atá oiriúnach do ghrúpaí áirithe daltaí le riachtanais speisialta oideachais agus scile‑
anna comharoibre a chothú.

• Mar chuid den phleanáil forbartha scoile, ba chóir do na scoileanna plean foirmeálta 
FGL a leagan amach do mhúinteoirí ranga agus do mhúinteoirí tacaíochta foghlama 
agus acmhainne trína dtugtar aird ar mhúineadh leanaí le riachtanais speisialta oide‑
achais. Ba cheart go ndéanfaí soláthar sa phlean do FGL den sórt sin a thabhairt i 
gcrích ar leibhéal na scoile uile.

• Ba chóir go n‑aithneofaí gur cheart cur, trí FGL, leis an gcumas ardleibhéil a bhaintear 
amach le linn OTM. Ba chóir go mbeadh na gnéithe seo a leanas san áireamh leis an 
FGL i gcás na múinteoirí go léir:17

 – Eolas faoi leanaí  le riachtanais speisialta oideachais, catagóirí éagsúla míchu‑
mais san áireamh. 

 – Pleanáil ar leibhéal an ranga uile agus ar leibhéal an duine aonair. 

 – Difreáil i gcomhthéacs soirbhiú do chuimsiú dhaltaí le riachtanais speisialta 
oideachais.

 – Modhanna múinteoireachta atá éifeachtúil le leanaí le riachtanais speisialta 
oideachais.

 – Cúrsaí ardleibhéil maidir le measúnacht ar an bhfoghlaim agus measúnacht ar 
mhaithe leis an bhfoghlaim. 

 – Múinteoireacht maidir le litearthacht agus uimhearthacht.

 – Eolas ar TFC.

 – Cúrsaí eagrúcháin agus riaracháin.

 – Bainistíocht sa seomra ranga.

Ba chóir riachtanais na múinteoirí iar‑bhunscolaíochta a chur san áireamh agus cláir 
FGL á leagan amach agus á dtabhairt i gcrích. Ba chóir aird faoi leith ar na gnéithe 
seo a leanas:

1. Gur múinteoirí maidir le hábhair shainiúla cuid mhór múinteoirí iar‑bhunsco‑
laíochta agus go mbíonn tacaíocht bhreise de dhíth maidir le litearthacht agus 
uimhearthacht a mhúineadh. 

2. Cineál agus struchtúr an tsiollabais a mhúintear i scoileanna iar‑bhunscolaíochta. 

3. An bhéim a bhíonn ar scrúduithe Stáit agus an brú a thagann ar scoileanna iar‑
bhunscolaíochta daltaí a ullmhú do na scrúduithe sin. 

4. Struchtúr eagrúcháin scoileanna iar‑bhunscolaíochta, an t‑eagar ar ranganna 
agus ar thráthchláir san áireamh.

• Mar chuid de phleanáil na scoile do chlárú dhaltaí faoi leith le riachtanais speisialta 
oideachais ar an rolla, ba chóir go gcuirfí FGL ar fáil do na múinteoirí uile maidir leis 

17 Baineann sé seo le múinteoirí atá sa chóras faoi láthair agus nach raibh na gnéithe éigeantacha a mholtar sa 
pháipéar seo mar chuid dá n-oiliúint thosaigh.
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na catagóirí sonracha a bhainfidh le hábhar. Tagann sin i gceist go háirithe sa chás 
nach mbíonn aon taithí sa scoil roimhe sin ar an gcineál áirithe míchumais seo.

• Ba cheart don ROM smaoineamh ar fhóram ar líne a chur ar bun trína bhféadfaí eolas 
faoi mhodhanna éifeachtúla ina gcuirtear chuig leanaí le riachtanais speisialta oide‑
achais a mhúineadh a bhailiú ó mhúinteoirí atá ina bhun sin agus a chur ar fáil do 
mhúinteoirí eile. Luaitear sa chéad World Report on Disability (WHO, 2011) gur cheart 
deiseanna a bheith ag múinteoirí an saineolas agus an lón eolais ó thaithí ar oide‑
achas cuimsitheach a roinnt agus sainchóiriú agus tástáil a dhéanamh maidir lena 
gcuid modhanna múinteoireachta féin i dtimpeallachtaí tacúla.

Maidir le múinteoirí i rólanna agus i dtimpeallachtaí speisialta (múinteoirí tacaíochta 
foghlama/acmhainne, múinteoirí cuairte, múinteoirí i scoileanna speisialta agus i 
ranganna speisialta)

• Ba chóir don Chomhairle Múinteoireachta leibhéil éigeantacha agus minicíocht 
a leagan síos maidir le FGL do mhúinteoirí i rólanna/timpeallachtaí speisialta lena 
mbaineann deiseanna na scileanna atá oiriúnach maidir le grúpaí áirithe daltaí 
a mhúineadh agus na scileanna comharoibre don idirchaidreamh le lucht foirne, 
tuismitheoirí agus lucht gairme a thabhairt chun cinn .

• Ba cheart don ROS smaoineamh cibé an bhféadfaí a éileamh go mbeadh dioplóma 
iarchéime aitheanta san oideachas speisialta agus/nó dioplóma iarchéime i gcat‑
agóir míchumais áirithe ag múinteoirí i ról speisialtóra agus i dtimpeallachtaí spei‑
sialta. Ba cheart go mbeadh deiseanna do shocrúchán i dtimpeallacht oideachais 
speisialta ar fáil mar chuid dhílis de chláir iarchéime san oideachas speisialta.

• Ba chóir forbairt bhreise ar chumas nó ar chaighdeán atá sainiúil maidir leis na scile‑
anna sonracha, eolas agus tuiscint a bhíonn de dhíth ar mhúinteoirí a oibríonn le 
daltaí le catagóirí éagsúla de riachtanais speisialta oideachais, a bheith mar bhonn 
treise faoin bhforbairt ghairmiúil leanúnach do na múinteoirí sin. 

• Ba chóir don ROM clár straitéiseach den fhorbairt ghairmiúil a chur ar fáil a bheadh 
leagtha amach agus á chur ar fáil go sonrach do mhúinteoirí i scoileanna speisialta 
d'fhonn díriú, ar bhealach domhain cuimsitheach, ar riachtanais chasta iléagsúil na 
ndaltaí a fhreastalaíonn scoileanna speisialta.

• Ba chóir riachtanais mhúinteoirí iar‑bhunscolaíochta a thabhairt san áireamh agus 
cláir forbartha gairmiúla á leagan amach agus á gcur ar fáil dóibh, faoi mar a luaitear 
thuas.

Maidir le príomhoidí agus leas‑phríomhoidí

• Ba chóir clár leanúnach FGL a leagan amach agus a chur ar fáil do phríomhoidí agus 
do leas‑phríomhoidí. Ba chóir go mbeadh an clár dírithe ar cheannaireacht a dhéan‑
amh ar mhaithe le hoideachas dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais sna scoile‑
anna. D'fhéadfaí an clár a chur ar fáil trí na cláir ceannaireachta atá ag an tSeirbhís 
um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM).
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Aguisín 4 – Achoimre ar Riachtanais Tacaíochta

Tábla 21: Achoimre maidir le riachtanais tacaíochta agus an cineál tacaíochta a 
d'fhéadfadh a bheith de dhíth 18

Riachtanais foghlama breise a mbíonn 
tacaíocht múinteora de dhíth ina leith

Riachtanais breise a mbíonn 
tacaíocht cúraim de dhíth ina leith

Teicneolaíocht 
oiriúnaitheach

Daltaí faoi mhíchumas céadfach (tugtar 
san áireamh daltaí atá Dalla/Lag ina 
nAmahrc agus Bodhar/Lag ina nÉisteacht), 
d'fhéadfadh to dteastódh: 

• Braille a mhúineadh

• Oiliúint maidir le húsáid teicneolaíochta 
(e.g. tadhallchlóscríobh, bogearra 
áisiúlachta)

• Tacaíocht maidir le luathshealbhú teanga 

• Córas cumarsáide a fhorbairt 

• Caomhathrú ar thimpeallacht teanga/
cumarsáide 

• Teanga Chomharthaíochta na hÉireann do 
na daltaí sin a bhaineann úsáid aisti 

Teagascóir oilte maidir le 
Treoshuíomh & Gluaisteacht: 

Treoshuíomh & Gluaisteacht

Tharlódh go mbeadh cúnamh CRS 
de dhíth ar roinnt leanaí atá Dall nó 
a bhfuil Lagú mór ar an Amharc acu 
agus iad ag foghlaim a mbealaigh 
timpeall na scoile 

Tharlódh go mbeadh cúnamh taca ó 
CRS atá inniúil ar TCÉ a úsáid de dhíth 
ar roinnt leanaí atá Bodhar agus a 
dhéanann cumarsáid trí úsáid TCÉ 
amháin.

Áiseanna lagamhairc; 

Leabhair le cló mór;

Formhéadaitheoirí 
Scáileáin agus 
léitheoirí Scáileáin;

Teicneolaíocht Braille; 

Áiseanna éisteachta;

Córais FM;

Córais réimsí fuaime;

Cláir bhána;

Cóiriú ar an seomra 
ranga i ndáil le cúrsaí 
fuaimiúlacht.

Tharlódh nach mbeadh aon riachtanais 
breise foghlama ag daltaí faoi mhíchumas 
coirp.

Roinnt daltaí faoi mhíchumas coirp, b'fhéidir 
go dteastódh:

• Breis ama chun bearta oibre a chríochnú 

• Difreáil maidir le clár corpoideachais

Tharlódh go mbeadh teacht ar 
thacaíocht cúraim de dhíth ar roinnt 
daltaí faoi mhíchumas coirp agus/nó 
intleachta i ndáil leis na nithe seo a 
leanas: 

• Cúram pearsanta (leithreas, 
cataitéar etc.)

• Beathú (beathú GIT, deacrachtaí le 
slogadh, tacaíocht ag dréim le 
beathú neamhspleách)

• Láimhseáil (úsáid as ardaitheoirí, 
frámaí seasta, deiseanna siúlóide)

• Riachtanais iompair (dul isteach ar 
bhus agus amach)

• Maoirseacht ar dhaltaí atá an‑
leochaileach ó thaobh fisiciúlachta 
de mar gheall ar mhíchumas coirp 
de leithéid ghalar na gcnámh 
briosc

Cathaoireacha rothaí;

Troscán agus trealamh 
sainspeisialta;

Árais scoile 
oiriúnaithe;

Áiseanna 
gluaisteachta;

Spás breise.

18 Tá an t-eolas sa tábla seo bunaithe ar thorthaí a fuarthas as litríocht taighde agus as an bpróiseas 
comhairilúcháin.
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Riachtanais foghlama breise a mbíonn 
tacaíocht múinteora de dhíth ina leith

Riachtanais breise a mbíonn 
tacaíocht cúraim de dhíth ina leith

Teicneolaíocht 
oiriúnaitheach

D'fhéadfadh go mbeadh tacaíocht de dhíth 
ar dhaltaí faoi mhíchumas foghlama/
intleachta maidir le forbairt:

• Scileanna teanga agus cumarsáide 
(briathartha agus neamhbhriathartha) 

• Scileanna sóisialta

• Scileanna samhlaíochta sóisialta

• Scileanna litearthachta agus 
Uimhearthachta

• Múinteoireacht dhifreáilte

• Pleanáil oideachais aonair

• Modhanna múinteoireachta agus 
foghlama atá bunaithe ar fhianaise a úsáid 
agus sin bunaithe ar eolas domhain ar an 
dalta agus ar an gcuspóir teagaisc agus 
foghlama.

• Tacaíocht bhreise maidir le húsáid as 
teicneolaíocht iomchuí

• Timpeallacht struchtúrtha sa seomra ranga 

• Múinteoireacht shoiléir ar scileanna 
eagrúcháin, e.g. meabhairmhapáil

• Athrú ar thimpeallach an tseomra ranga 
d'fhonn an bealach a réiteach do leidí, 
nodanna nó straitéisí eile a úsáid don 
teagasc agus don fhoghlaim

Tharlódh leochaileacht céadfach 
breise ag gabháil do leanaí áirithe le 
riachtanais speisialta. D'fhéadfadh 
dá thoradh sin go dtabharfadh 
na daltaí sin faoi iompar lena 
mbainfeadh féinghortú nó ionsaí nó 
hipirghníomhaíocht a bheadh ina 
chontúirt dóibh féin nó do dhaoine 
eile. Sna cásanna sin, d'fhéadfadh go 
mbeadh tacaíocht CRS de dhíth chun 
cuidiú leis an múinteoir bainistíocht 
a dhéanamh ar iompraíocht 
dá leithéid.

TFC;

Athruithe ar an seomra 
ranga mar gheall ar 
cheisteanna céadfaí; 

Úsáid as seomra 
ilchéadfaíoch.

Maidir le daltaí le deacrachtaí 
mothúchánacha agus iompraíochta, 
d'fhéadfadh go mbeadh polasaí ar fud 
na scoile uile a fhorbairt de dhíth agus 
pleananna agus straitéisí na scoile maidir le 
iompraíocht thairbheach a chur chun cinn á 
leagan amach agus 

• Cúnamh taca ag foghlaim le dea‑
chaidreamh a chothú le múinteoirí 

• Timpeallacht foghlama struchtúrtha 
eagraithe 

• Múinteoirí atá eolach ar chláir bunaithe ar 
fhianaise a úsáid i ndáil le daltaí le NMI

• Cúnamh taca maidir le scileanna sóisialta, 
mothúchánacha agus pearsanta a 
thabhairt chun cinn 

• Curaclam iomchuí

• Aird a athdhíriú ar an mbeart oibre a 
leagadh amach 

• Rialacha comhleanúnacha soiléire sa 
seomra ranga 

• Plean iompraíochta aonair, arna fhorbairt 
ag meitheal ildisciplíne, nuair is gá sin

D'fhéadfadh riachtanas cúraim 
ag roinnt leanaí le NMI/NMI 
trom mar gheall ar iompraíocht 
fíordhúshlánach níos luaithe sa 
saol, mar shampla iompraíocht 
fhoréigneach, ionsaí, féindíobháil, nó 
sa chás go mbíonn an iompraíocht 
sa chaoi agus nach féidir an dalta a 
mhúineadh sa seomra ranga.

I gcásanna den sórt sin, is féidir 
leis an CRS cuidiú leis an múinteoir 
freastal ar na riachtanais cúraim trí:

• Sábháilteacht an linbh agus 
dhaoine eile a mbíonn an leanbh 
ina gcomhluadar a chaomhnú 

• Feidhmiú mar eiseamláir dea‑
iompair ag an leanbh 

• Treisiú le dea‑iompar an linbh.
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Aguisín 5 – Liosta Moltaí

Moladh 1

Cuirtear an tAcht EPSEN i bhfeidhm go hiomlán a luaithe a bhíonn na hacmhainní ar fáil 
chuige sin.

Moladh 2

Ba cheart córas nua a thabhairt chun cinn maidir le hacmhainní breise múinteoireachta 
a leithroinnt ar scoileanna príomhshrutha agus é bunaithe ar riachtanas na scoile, de réir 
próifíle, gan gá le diagnóis maidir le míchumas.

Moladh 3

Ba chóir do na Ranna Stáit (sláinte, oideachas, leanaí agus coimirce shóisialach) agus do 
na gníomhaireachtaí a bhaineann le hábhar aon chóras measúnaithe náisiúnta amháin 
a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm is féidir a úsáid chun teacht ar sheirbhísí ar fud na 
réimsí uile.

Moladh 4

4.1 Ba cheart don Chomhairle Múinteoireachta agus don ROS cinntiú go gcuirtear an 
t‑eolas, na scileanna, an tuiscint agus an cumas is gá ar fáil do mhúinteoirí chun 
freastal do na riachtanais foghlama iléagsúla a bhíonn ag daltaí le riachtanais 
speisialta oideachais.

4.2 Ba cheart don Chomhairle Múinteoireachta leibhéil agus minicíocht shainordaithe 
CPD a leagan síos, taobh istigh de chreatchóras iomlán CPD do mhúinteoirí, a 
mbeadh ar mhúinteoirí  tabhairt faoi maidir le daltaí le riachtanais speisialta 
oideachais a mhúineadh.

4.3 Measann NCSE gur cheart don ROS iniúchadh oiliúna a dhéanamh i ndáil leis na 
scoileanna ar fad d'fhonn a dhéanamh amach cé mhéad a mbíonn teacht acu faoi 
láthair ar mhúinteoir oilte acmhainne/tacaíochta foghlama.

Moladh 5

Ba cheart don ROS ról agus freagrachtaí gach duine den lucht gairme oideachais i ndáil le 
riachtanais speisialta oideachais a shoiléiriú, múinteoirí ranga agus múinteoirí tacaíochta 
san áireamh, ionas go gcinntítear tuiscint iomlán ar chineál agus ar réimse na bhfrea‑
grachtaí atá orthu.

Moladh 6

6.1 Ba cheart go gcuirfí tacaíocht luath‑idirghabhála an Stáit i ndáil leis na leanaí 
réamhscoile uile ar fáil faoi scáth na scéime COLÓ, na leanaí sin leis na riachtanais 
speisialta oideachais is casta san áireamh agus ba chóir acmhainní chuige sin a chur 
ar fáil don scéim. Ba chóir na hacmhainní maidir le scéimeanna luath‑idirghabhála 
atá ar bun cheana féin le hairgead Stáit a thabhairt isteach faoin scéim COLÓ.
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6.2 Ba cheart do Roinn na Leanaí dá bhrí sin, i gcomhthéacs an fhreagracht i leith na 
scéime COLÓ a bheith leagtha ar an Roinn sin, na cáilíochtaí is gá a bheith ag lucht 
foirne COLÓ a leagan síos ionas go gcinntítear iad sách oilte san oideachas luathóige 
agus i riachtanais speisialta oideachais.

Moladh 7

7.1 Ba chóir don Roinn Oideachais agus Scileanna an tábhacht agus an lárnacht a 
bhaineann leis an múinteoir san oideachas agus sa chúram i ndáil leis na daltaí ar 
fad, an dalta le riachtanais speisialta oideachais san áireamh, a lua go sonrach in 
athuair.

7.2 Ba cheart don ROS ar an gcaoi chéanna soiléiriú a thabhairt ar ról an CRS, faoi mar 
a moladh sa tuarascáil LAA le gairid.

7.3 Ba cheart tacaíocht breise múinteoireachta agus cúraim a dhéantar a leithroinnt 
ar na scoileanna a chur in úsáid ar bhonn phleanáil oideachais don duine aonair 
lena léirítear go soiléir an gá atá leis an tacaíocht seo agus an modh ina gcuirfear 
chun fónaimh é ionas go mbíonn leas ag an dalta as maidir leis na cuspóirí agus na 
spriocanna a leagtar amach a bhaint amach.

7.4 Ba cheart do na boird bainistíochta cinntiú go gcuirtear dóthain oiliúna ar CRS agus 
go mbíonn an cumas ann is gá chun tabhairt faoi na dualgais a leagtar air/uirthi sa 
scoil.

Moladh 8

8.1 Ba cheart an tacaíocht cúraim a leithroinntear leis na scoileanna do dhaltaí le 
riachtanais speisialta oideachais a bheith ceangailte le tráthanna áirithe agus le 
spriocanna a leagtar síos mar chuid de phróiseas na bpleananna foghlama aonair 
(a dtugtar pleananna cúraim isteach leo) arna ullmhú ag na scoileanna. 

8.2 Ba cheart go dtabharfadh na scoileanna tuairisc do NCSE i ndáil leis na spriocanna 
cúraim a leagtar síos sa phlean oideachais aonair ionas go gcinntítear maoirseacht 
sheachtrach ar an úsáid as tacaíocht chúraim breise. 

8.3 Ba cheart an t‑aistriú go dtí an iar‑bhunscolaíocht a aithint mar thráth cinniúnach 
ag an dalta le riachtanais speisialta oideachais. Ba chóir go mbeadh sin le sonrú ar 
na pleananna oideachais aonair do dhalta rang a ceathair agus rang a cúig 
agus go mbeadh siad dírithe ar a chinntiú go mbeadh feabhas, a oiread agus 
is féidir sin, maidir le riachtanais cúraim an dalta sula n‑athraítear go dtí scoil iar‑
bhunscolaíochta. Níor cóir go mbeadh gá le tacaíocht CRS i rang a sé sa bhunscoil ná i 
scoil iar‑bhunscolaíochta ach amháin nuair atá riachtanais cúraim troma ainsealacha 
i gceist. Ba cheart an tacaíocht chúraim a bhíonn ar fáil arís dá bharr sin a chur chun 
fónaimh in athuair trí thacaíocht múinteoireachta breise don ghrúpa daltaí seo.

8.4 Ba chóir tacaíocht múinteoireachta breise ó mhúinteoirí lánoilte a chur ar fáil sa scoil 
iar‑bhunscolaíochta ionas go spreagtar feabhas maidir leis na torthaí oideachais 
do na daltaí trí fheabhas ar leibhéil litearthachta agus uimhearthachta, trí chur le 
rannpháirtíocht an dalta i gcúrsaí na scoile agus trí ligean do chórais tacaíochta 
múinteoireachta a chur ar bun is fearr a thugann faoi na riachtanais oideachais.
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8.5 Ní foláir do scoileanna iar‑bhunscolaíochta pleanáil a dhéanamh do dhaltaí le 
riachtanais speisialta oideachais a chur ar na rollaí agus pleananna a chur ar bun 
chun cuidiú le daltaí a bhféadfadh deacrachtaí a bheith au leis an aistriú go dtí an 
dara leibhéal.

Moladh 9

Ba cheart bunús nua leis an leithroinnt ar thacaíocht cúraim breise a thabhairt chun cinn 
maidir le scoileanna speisialta agus ranganna speisialta.

Moladh 10

Ba cheart do NCSE grúpa oibre a chur ar bun, ar a mbeadh saineolaithe i gcúrsaí TO, chun 
polasaí náisiúnta a thabhairt chun cinn faoi chaighdeáin i ndáil le moltaí lucht gairme 
agus chun na bearta tacaíochta is gá i gcomhthéacs an oideachais agus an úsáid is fearr is 
féidir a bhaint go leanúnach as na hacmhainní sin a dheimhniú.

Ba cheart scrúdú a dhéanamh maidir le lucht saineolais TF sna boird oideachais agus 
oiliúna féachaint an bhféadfadh na boird sin ról leanúnach a bheith acu maidir le saineolas 
faoin teicneolaíocht oiriúnaitheach ar chur ar fáil do na scoileanna ar bhonn réigiúnach.

Moladh 11

Ba chóir don ROS soiléiriú a thabhairt faoin gcuspóir atá le scéim na scoilbhliana fada 
(Soláthar mhí Iúil) agus na critéir cháilithe a bhreithniú in athuair.

Moladh 12

12.1 Sna cásanna sin inar gá athchóiriú maidir le foirgnimh scoile, ba cheart do na 
scoileanna na riachtanais a shonrú agus iarratas a chur faoi bhráid an aonaid tógála 
a luaithe is eol dóibh go bhfuil dalta(í) áirithe le riachtanais speisialta oideachais le 
cur ar an rolla. Ba cheart go ndéanfadh scoileanna éascaíocht maidir lena leithéid a 
chur ar na rollaí trí pholasaí sochóirithe a bheith acu, ar féidir pleanáil thráthúil dá 
bharr, maidir le daltaí a ghlacadh isteach sa scoil.

12.2  Ba cheart don ROS aontú ar liosta de threalamh speisialta a chuirfear ar fáil do gach 
scoil a gcuirtear daltaí le riachtanais speisialta oideachais ar an rolla inti a mbíonn 
gá acu le trealamh dá shórt, de réir riachtanais faoi leith an dalta.

Moladh 13

13.1 Go smaoineodh an ROS ar an leibhéal feabhsaithe maidir leis an deontas 
caipitíochta a chur ar fáil do scoileanna iar‑bhunscolaíochta le ranganna speisialta 
iontu ar an mbonn céanna leis na bunscoileanna d'fhonn cúnamh a thabhairt leis 
na costais riaracháin breise a bhaineann le ranganna den sórt sin. 

13.2 Cuirtear córas maoinithe ar bun ionas go mbíonn ar acmhainn scoileanna 
athnuachan a dhéanamh maidir leis an trealamh atá riachtanach le húsáid le daltaí 
i scoileanna speisialta agus i ranganna speisialta.
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Moladh 14

Ba cheart do NCSE treoirlínte a dhréachtadh agus a fhoilsiú maidir le socruithe tráthanna 
aistriúcháin do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais. Ba chóir go bpléifí go sonrach 
leis an bpleanáil is gá ionas go gcinntítear go mbíonn réamhshocruithe ar bun, go leagfaí 
amach a mbaineann le ról agus le freagracht na dtuismitheoirí, na scoileanna, lucht oide‑
achais agus sláinte, agus go gcuirfí lón comhairle ar fáil maidir le faisnéis ábhartha a aist‑
riú ag tráthanna aistriúcháin.

Moladh 15

Ba chóir a iarraidh ar an NCCA cláir ar leibhéal 1 a thabhairt chun cinn don líon bheag daltaí 
sin nach mbíonn ar a gcumas leas a bhaint as cláir ar leibhéal 2, CNC. Ba chóir don NCCA 
a mheas chomh maith conas a dhéanfar gnóthachtáil an dalta atá ag saothrú maidir le 
cáilíocht ar leibhéal 1 a thaifeadadh.

Moladh 16

Ba chóir don ROS athbhreithniú a dhéanamh ar an ról atá le seirbhís na múinteoirí cuairte 
i bhfianaise na seirbhísí eile atá ar fáil sna scoileanna faoin tráth seo.

Moladh 17

17.1 Ba chóir saineolas an NBSS a úsáid mar lón eolais do chláir oiliúna do mhúinteoirí 
atá i mbun bainistíochta ar iompraíocht dhúshlánach, ag teacht le comhairle 
beartais an NCSE roimhe seo faoin oideachas ar dhaltaí a bhfuil a gcuid 
iompraíochta dúshlánach mar gheall ar MMI trom (NCSE, 2012).

17.2 Ba chóir ról an NBSS a thabhairt faoi athbhreithniú freisin d'fhonn comhtháthú na 
seirbhísí a chinntiú ar fud réimse iomlán na seirbhísí a chuirtear ar fáil. 

Moladh 18

Ba chóir aitheantas mar réimse príomhthábhachta i gcúrsaí sláinte a thabhairt do leanaí 
agus ógánaigh le riachtanais speisialta oideachais. Go dtí go dtugtar i bhfeidhm go hiom‑
lán an clár oibre maidir le seirbhísí míchumais leanúnacha do leanaí 0‑18, ba cheart do 
FSS plean a chur le chéile trína ndéantar soláthar do thacaíocht dhóthanach chlinice agus 
theiripice do leanaí agus d'ógánaigh le riachtanais speisialta oideachais, gan bheann ar 
an socrúchán scoile.

Moladh 19

Ba cheart don ROS, mar bheart práinne, cinntiú go mbíonn faisnéis ábhartha faoi dhal‑
taí le riachtanais speisialta oideachais á chur ar taifead mar chuid de bhunachar sonraí 
náisiúnta – a dhéanfar a fhorbairt maidir le daltaí bunscoile agus a fhorbairt arís ina 
dhiaidh sin maidir leis an leibhéal iar‑bhunscolaíochta. Ba cheart go mbeadh an fhaisnéis 
bunaithe ar chóras sonraí caighdeánach bunaithe ar na scoileanna a fhorbairt le haon 
táscaire aitheantais amháin faoi leith in aghaidh an dalta ionas go ligtear don cheangal is 
fearr le bunachair sonraí eile.
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Moladh 20

20.1 Ba cheart don NCSE breis eolais a chur ar fáil do thuismitheoirí leanaí le riachtanais 
speisialta oideachais chun cur leis an leabhrán eolais atá foilsithe ag an NCSE 
cheana féin. Ba cheart go háirithe don NCSE eolas a chur ar fáil do na tuismitheoirí 
faoi scoil a roghnú agus tacú le leanaí le riachtanais speisialta oideachais tráth a 
mbíonn aistriú mór á dhéanamh acu.

20.2 Ba cheart don NCSE clár eolais cuimsitheach do thuismitheoirí a fhorbairt agus a 
chur ar fáil i ngach réigiún sa tír. Ba cheart an chéad leagan den chlár sin a dhíriú ar 
thuismitheoirí leanaí d'aois réamhscolaíochta. 

Moladh 21

Molann an NCSE go tréan go dtabharfadh ROS creat rialúcháin dian isteach maidir le clárú 
ar rollaí scoileanna ionas go gcinntítear:

• Go gcosnaítear gach leanbh le riachtanais speisialta oideachais ó  nósanna agus 
ó pholasaithe clárúcháin lena mbaineann bac, follasach nó ceilte, a choiscfeadh deis 
clárú sa scoile sin ar an dalta.

• Gur féidir le gach leanbh le riachtanais speisialta oideachais clárú ar an rolla sa scoil is 
gaire don bhaile a bhfuil curtha ar acmhainn na scoile ag an NCSE, nó ar féidir leis an 
NCSE a chur ar acmhainn na scoile, freastal do na riachtanais sin. 

• Nach mór do scoil dalta le riachtanais speisialta oideachais a chlárú ar an rolla má 
thugann an ERSO treoir dá réir ar an mbunús go gcuirfear acmhainní ar fáil don scoil 
ag teacht leis an bpolasaí náisiúnta ina leith sin.

• Nach mór do scoil rang speisialta a chur ar bun má thugann ERSO treoir dá réir.

Moladh 22

22.1 Ba cheart an leithdháileadh ar thacaíocht múinteoireachta breise a bheith 
i gcomhréir le próifíl riachtanais oideachais na scoile. Níor cheart tacaíocht 
múinteoireachta breise ná tacaíocht cúraim breise a cheadú ach amháin ar an 
mbunús go bhfuil pleanáil déanta i ndáil leis na leanaí lena mbaineann, mar chuid 
de phróiseas an phlean foghlama. Ba cheart an úsáid as na hacmhainní seo a 
cheangal le próiseas phlean foghlama an dalta, tráthanna a lua agus bheith dírithe 
ar thoradh na beartaíochta.

22.2 Ba cheart don ROS smaoineamh ar bhonn níos foirmeálta a chur faoi threoirlínte 
NEPS‑ROS maidir le leanúntas tacaíochta trína dtabhairt chun cinn mar chód 
cleachtais éigeantach do na scoileanna.

22.3 Ba cheart don ROS socrú a dhéanamh maidir le treoirlínte a chur le chéile do 
scoileanna bunscolaíochta agus iar‑bhunscolaíochta d'fhonn cuidiú le príomhoidí 
agus le múinteoirí an tacaíocht a chur chun fónaimh do na daltaí. Ba cheart 
athbhreithniú a dhéanamh maidir leis na treoirlínte atá ann faoi láthair agus iad a 
leasú i ndáil leis an gcóras nua.
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Moladh 23

Sa chás go n‑aontaíonn an tAire i bprionsabal leis an gcóras nua atá beartaithe a thab‑
hairt isteach, rachaidh an NCSE ar aghaidh leis an gcéad chéim eile agus bunófar meitheal 
oibre chun an córas a fhorbairt.

Moladh 24

24.1 Sula ndéantar tacaíocht múinteoireachta agus cúraim breise a cheadú i ndáil le 
daltaí le riachtanais speisialta oideachais, ba cheart go ndeimhneodh na scoileanna 
go bhfuil an phleanáil maidir leis na daltaí lena mbaineann curtha ar bun mar chuid 
de phróiseas an phlean foghlama. Ón uair a dhéantar leithroinnt ar thacaíocht 
breise do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais de bharr riachtanais speisialta 
oideachais ardmhinicíochta agus tearcmhinicíochta araon a leithdháileadh ar an 
scoil, ba cheart go mbeadh an úsáid a bhaintear astu á cheangal leis na próisis 
phleanála maidir leis an duine aonair i gcomhréir le leanúntas soláthair NEPS.

24.2 Ba chóir go n‑éileofaí ar scoileanna tuarascálacha bliantúla a chur ar fáil don NCSE 
faoin dul chun cinn a dhéantar agus an toradh a bhaintear amach i ndáil leis an 
dalta trí phróiseas an phlean foghlama.

24.3 Ba cheart go mbeadh teacht ar mhúinteoirí tacaíochta foghlama ag daltaí a bhfuil 
gortú inchinne faighte; caillteanas éisteachta éadrom; neamhord comhordaithe 
forbartha (diospraicse) san áireamh ag gabháil dóibh agus/nó ag daltaí a bhfuil 
riachtanais phráinneacha ghearrthéarmacha acu tar éis do ghortú coirp tarlú 
dóibh, mar shampla, i dtionóisc bóthair agus acu siúd a gcuireann méala tar éis 
bhás dhuine muinteartha nó deacrachtaí troma gearrthéarmacha mothúchánacha 
isteach ar a gcuid foghlama.

24.4 Ba cheart don ROS athlua agus soiléiriú a dhéanamh ar na critéir maidir le teacht 
ar thacaíocht bhreise ag daltaí atá faoi mhíchumas coirp nó MMI trom ag dul dóibh 
ionas go gcinntítear go mbíonn na hacmhainní á ndíriú ar na daltaí is mó atá ina 
gcall sna catagóirí sin. 

24.5 Tá riochtaí ann ar féidir, mar gheall ar bhearta idirghabhála, le feabhas a theacht 
ar fheidhmiúchán an dalta le himeacht ama. Áirítear orthu sin cineálacha éagsúla 
de shain‑neamhord urlabhra agus teanga, de mhí‑ord mothúchánach agus 
iompraíochta agus de mhíchumas coirp. Is ar bhonn tráthanna socraithe go ceann 
trí bliana dá réir sin ba cheart na hacmhainní breise do na catagóirí sin a chur ar fáil 
agus ba cheart go ndéanfadh an scoil, i gcomhar le síceolaí NEPS nuair is gá sin, 
athbhreithniú bliantúil ar dhul chun cinn an dalta.

24.6 Ba chóir don ROS a athdhearbhú gur féidir acmhainní múinteoireachta breise do 
dhaltaí le tacaíocht foghlama agus faoi mhíchumas ardmhinicíochta a leithdháileadh 
ar bhonn difreálach i gcomhréir lena gcuid riachtanais foghlama (ROS, 2005).

Moladh 25

Ba cheart don ROS soláthar a dhéanamh do scoil speisialta de chineál nua a chur ar bun le 
rialacha agus struchtúir eagrúcháin atá ag teacht le próifíl agus aois na ndaltaí ar an rolla 
a bhfuil riachtanais speisialta oideachais den chastacht acu.
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Moladh 26

26.1 Is é tuairim an NCSE gur chóir leanúint le socrúcháin i scoileanna speisialta agus i 
ranganna speisialta go fóill, go dtí go mbíonn toradh mhúnla measúnaithe náisiúnta 
ar fáil, a bheidh bunaithe ar mheasúnú foirmeálta ar mhíchumas. Ba cheart tuairiscí 
lucht gairme maidir le cinneadh faoi shocrúchán a bheith bunaithe ar mheasúnú 
oibiachtúil maidir le riachtanais iomlána an dalta. Ba cheart go bpléifí iontu taithí an 
dalta go dtí seo agus na bearta idirghabhála a bhí le cur ar bun nó a d'fhéadfaí a chur 
ar bun mar bhonn taca faoi chuimsiú an dalta sa chóras oideachais príomhshrutha. 
Ba cheart mar fhocal scoir go míneofaí sa tuairisc na roghanna socrúcháin atá ar fáil 
agus go leagfaí amach a mbeadh i gceist le gach ceann acu.

26.2 Ba cheart go mbeadh coiste iontrála i ngach scoil speisialta agus i ndáil le gach rang 
speisialta a chuirfeadh moladh ar aghaidh chuig an mbord bainistíochta i ndáil le 
daltaí le riachtanais speisialta oideachais a ligean isteach i dtimpeallachtaí dá sórt. 
Ba cheart go mbeadh ionadaíocht ag NEPS agus ag an NCSE ar an gcoiste iontrála..

Moladh 27

27.1 Molann an NCSE gur cheart leanúint leis na cóimheasa reatha mar bhonn le lucht 
foirne a cheapadh i scoileanna speisialta agus maidir le ranganna speisialta.

27.2 Ba chóir go gceadófaí do scoileanna speisialta maidir le míchumas foghlama trom/
géar atá ag freastal ar dhalta le riachtanais ardspleáchais ainsealacha a mbíonn gá 
le bearta míochaine leanúnacha ionas go maireann siad, grúpa ranga amháin a 
chur ar bun bunaithe ar chóimheas daltaí le múinteoir 4:1 agus ba cheart don FSS 
airgead a chur ar fáil ionas go mbeadh altra scoile ar fáil. 

27.3 Ba cheart don ROS a chur ar chumas scoileanna speisialta caidreamh struchtúrtha 
idir na tuismitheoirí agus na scoileanna a chur ar fáil. Ba cheart scrúdú a dhéanamh 
ar an rogha maidir le scoileanna speisialta a thabhairt faoi scáth na scéime maidir 
le caidreamh idir an baile, an scoil agus an pobal mar bhealach amháin chun sin a 
thabhairt i gcrích ar bhonn a bheadh neodrach ó thaobh costais.

Moladh 28

28.1 Ba cheart don ROS, i gcomhar leis an NCSE, na socruithe maidir le foirne teagaisc 
na scoileanna speisialta a eisiúint ar bhonn bliantúil, mar a tharlaíonn i ndáil 
le scoileanna bunscolaíochta agus iar‑bhunscolaíochta príomhshrutha agus i 
gcomhréir le rúibricí an pholasaí reatha.

28.2 Ó dhéantar an leithdháileadh, ba chóir gur ar an bpríomhoide a bheadh an 
fhreagracht maidir le lucht foirne múinteoireachta agus cúraim a chur chun 
fónaimh sna scoileanna speisialta/ranganna speisialta. Ba cheart go ligfí dóthain 
scóip leis an bpríomhoide chun daoine den fhoireann a chur i mbun dualgais agus 
daltaí a chur i ranganna de réir na riachtanas foghlama ar féidir athrú a theacht 
orthu i rith na bliana. Tá sin ag teacht leis an Acht Oideachais, 1998, ina luaitear go 
bhfuil de fhreagracht ar na scoileanna cinntiú go dtugtar riachtanais oideachais na 
ndaltaí uile, iad sin atá faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
eile acu san áireamh, chun aire agus go ndéantar soláthar ina leith.
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