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Réamhrá 

Bíonn NCSE ag saothrú i dtreo sochaí a bhaint 

amach mar a mbeidh scoláirí a bhfuil riachtanais 

oideachais speisialta acu, iad siúd ag a bhfuil aicíd 

speictream uathachais (ASD) san áireamh, in ann 

oideachas a fháil a ligeann dóibh an mianach is 

mó atá iontu a bhaint amach. 

Ról lárnach againn is ea sainchomhairle polasaí 

neamhspleách is í bunaithe ar fhianaise a chur ar 

an Aire Oideachais agus Scileanna maidir le 

hoideachas speisialta. Go déanach sa bhliain 

2013, iarradh comhairle orainn maidir le tacú mar 

is cóir sna scoileanna le scoláirí ag a bhfuil ASD.

Cuireadh an chomhairle faoi bhráid an Aire i Meán 

Fómhair 2015 agus treoir do thuismitheoirí is ea 

an leabhrán seo do na príomhthorthaí agus moltaí.
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Cad atá déanta againn?

l Coimisiúnaíodh dhá staidéar taighde neamhspleách, faoi stiúir 
lucht acadúil ollscoile, lena chinntiú go mbeadh an chomhairle 
bunaithe ar fhianaise. Rinne staidéar amháin measúnú ar an 
soláthar reatha do scoláirí ag a bhfuil ASD i scoileanna na hÉireann; 
rinne an ceann eile léirmheas ar a bhfuil scríofa agus á chleachtadh 
go hidirnáisiúnta. Tá an dá staidéar ar fáil ar shuíomh idirlín an 
NCSE ag: www.ncse.ie

l Léadh agus pléadh torthaí ó réimse leathan staidéar eile náisiúnta 
agus idirnáisiúnta ar ASD, ba iad ár gcomhairleoirí a chuir mórán 
díobh siúd ar ár n-aire.

l Tharla comhairliúchán leathan leis na páirtithe oideachais. 
Cuimsíodh tuismitheoirí, scoláirí, príomh-oidí, múinteoirí, cúntóirí 
um riachtanais speisialta (SNA), eagraithe riachtanais oideachais 
speisialta (SENO), boird bhainistíochta scoileanna, comhlachtaí 
abhchóideachta, síceolaithe agus mar sin de. Tugadh cuireadh chun 
labhairt linn do tuismitheoirí, príomh-oidí agus saineolaithe eile.

l Tugadh cuairt ar an-chuid scoileanna mar a raibh scoláirí ASD agus 
labhraíodh le tuismitheoirí, scoláirí agus múinteoirí chun éisteacht 
lena taithí phearsanta.

http://www.ncse.ie
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Cad iad na torthaí cuardaithe?

Tá fáithmheas ASD ag thart ar 14,0001 scoláire (1.55% den iomlán) 
i scoileanna na hÉireann. Cé go bhfuil an ráta úd níos airde ná mar a 
bhíodh de réir staidéar eile déanta cheana sa tír seo, tagann sé le rátaí 
minicíochta i dtíortha eile mar na SA agus an RA. Ó foilsíodh tuairisc ón 
Mheitheal Uathachais (2001), chuathas go mór chun cinn maidir le 
hoideachas do scoláirí ASD agus anois:

l Ar an mórgóir tacaítear go maith sna scoileanna le 
scoláirí ASD agus bíonn na tacaíochtaí cuí ann dóibh

l Ar an mórgóir bíonn taithí dearfach ag an scoláire, go 
háirithe sna bunscoileanna – d’fhéadfaí breis forbairt 
a dhéanamh ar chursaí sna hiarbhunscoileanna

l Tá acmhainní suntasacha ar fáil – caitear thart ar 
€300 milliún in aghaidh na bliana ar thacaíochtaí breise 
do scoláirí ASD.

1 Baineann na sonraí sa pháipéar polasaí seo leis an scoilbhliain 2014-2015, muna luaitear a mhalairt.
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l Tá feabhas ar réimse agus caighdeán na socruithe scoile:

n Cláraíodh 86% de scoláirí ag a bhfuil ASD i scoileanna 
lárshrutha agus orthusan:

- tá 63% i ranganna lárshrutha

- tá 23% i ranganna speisialta i scoileanna 
lárshrutha

n freastalaíonn 14% ar scoileanna speisialta

l Tá beagnach 950 rang speisialta ann do scoláirí ASD idir 
scoileanna lárshrutha agus speisialta – méadú ar 77 dá 
leithéid de rang i 2001

l Tá 2,500 múinteoir breise sna scoileanna chun tacú le 
scoláirí ASD

l Tá níos mó eolas anois ag múinteoirí faoi ASD agus a 
tionchar ar fhoghlaim ag an scoláire.

Cé go ndearnadh dul chun cinn, fuarthas amach go bhfuil feabhsú 
fós le déanamh…

Ar an iomlán bhí 11 moladh againn a dhírigh ar an soláthar oideachais do 
scoláirí ASD a fheabhsú. Léirítear cuid de na príomh-mholtaí go ceann 
cúpla leathanach sa tábla anseo thíos.

Tá mionchuntas ar thorthaí agus moltaí na comhairle polasaí ar fáil ar ár 
suíomh idirlín ag: www.ncse.ie.

http://www.ncse.ie
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Tábla 1: Roinnt Moltaí Lárnacha

Tacú le Leanaí idir 0-3 Bliana

Cén fáth go bhfuil gá le cúrsaí a 
fheabhsú?

An moladh seo againne

Is minic deacrachtaí ag tuismitheoirí 
nuair a aithnítear riachtanais an 
linbh mar nach mbíonn a fhios acu 
cad ba cheart dóibh a dhéanamh 
maidir le fás agus forbairt an linbh 
ná ní thuigeann siad conas teacht 
ar thacaíocht.

Ba chóir speisialtóirí i bhforbairt 
luath-óige a chur ar fáil chun tacú 
le tuismitheoirí is teaghlaigh agus 
comhairle a chur orthu – ón uair 
go n-aithnítear na riachtanais 
fhorbartha, trín réamhscoil agus 
an trasnú go bunscoil.

Tacú le Leanaí Réamscoile in Aois 3 Bliana +

Cén fáth go bhfuil gá le cúrsaí a 
fheabhsú?

An moladh seo againne

Cuid lárnach d’fhorbairt an linbh is 
ea a bheith i dteannta leanaí eile is 
ag foghlaim uathu. Má chuirtear 
leanaí óga ag a bhfuil ASD i 
ranganna réamhscoile ar leith ní 
bhíonn an deis acu a bheith ag 
foghlaim ó leanaí a bhíonn ag 
forbairt de réir cineáil agus ní i 
gcónaí a rachadh sé sin chun a leasa. 

Bíonn mearbhall freisin ar 
thuismitheoirí faoin líon scéimeanna 
réamhscoile atá ann do leanaí óga 
ag a bhfuil ASD – socruithe difriula 
acu ar fad maidir le cúrsaí foirne, 
tacaíochtaí agus coinníollacha 
incháilitheachta. 

Ó thosach ba chóir aon bhealach 
náisiúnta réamhscoile amháin a 
bheith ann a chuimsíonn na 
hacmhainní cuí. Bheadh deis ag 
leanaí a bheith ag foghlaim is ag 
forbairt i dteannta a chéile. 
Thuigfeadh tuismitheoirí an 
tacaíocht atá ann do leanaí ag a 
bhfuil ASD, cad as a dtagann sí agus 
cá mbíonn an soláthar ar fáil.2 

 

 

 

 

2  Ó críochnaíodh comhairle polasaí NCSE, d’fhógair an Rialtas breis maoiniú do leanaí faoi mhíchumas chun tacú 
leo teacht ar an gClár um Chúram agus Oideachas Luath-Óige (ECCE) ó Mheán Fómhair 2016. Beidh an Roinn 
Leanaí agus Gnóthaí Óige i bhfeighil an tsamhail nua a chur i bhfeidhm agus cuimseofar: 
• feabhas ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach do chleachtóirí luath-óige 
• deontais do threalamh, fearas agus mionathchóiriú 
• méadú ar cheannsraithe i gcásanna casta áirithe 
• idirghabháil theiripeach a sholáthar.
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Tacaíochtaí Sláinte

Cén fáth go bhfuil gá le cúrsaí a 
fheabhsú?

An moladh seo againne

Níl rochtain tacaíochtaí sláinte ann 
do leanaí ASD chun freastal ar an 
ngá idir sheirbhísí fáithmheasa, 
teiripe ceirde, síceolaíocht agus 
teiripe teanga is urlabhra.

Caithfidh leanaí ag a bhfuil ASD a 
bheith in ann teacht ar na 
tacaíochtaí sláinte ar bhonn 
leanúnach pé áit a mbíonn gá leo. 

Ba chóir don Rialtas dóthain acmhainní 
a dhaingniú lena chinntiú go mbeidh 
na leibhéil chóra tacaíochtaí sláinte 
ildisciplíneacha (a chuimsíonn teiripe 
teanga is urlabhra) ar fáil de réir gá, áit 
ar bith a mbítear a lorg, do scoláirí ag a 
bhfuil riachtanais chasta oideachais 
speisialta, roinnt scoláirí ASD san 
áireamh. 

Tacaíochtaí Oideachais do Scolairí in Aois Scoile

Oideachas do Mhúinteoirí

Cén fáth go bhfuil gá le cúrsaí a 
fheabhsú?

An moladh seo againne

San Oideachas do Mhúinteoirí ó 
Thosach ní mhúintear eolas na 
scileanna a bhíonn riachtanach chun 
oideachas a chur ar scoláirí ag a 
bhfuil riachtanais chasta oideachais 
speisialta. Chuige sin níor mhór 
oiliúint bhreise agus táithí tar éis a 
gcáilithe.

Ar an dul céanna, ní raibh gach 
múinteoir ag a bhfuil taithí in ann 
teacht ar an eolas ná na scileanna 
úd. Níor mhór a bheith in ann 
riachtanais a aithint; cláir bhunaithe 
ar fhianaise a phleanáil is a chur i 
bhfeidhm chun freagairt dóibh; dul 
chun cinn agus torthaí a thaifeadadh 
is a bhreathnú.

l Ba chóir na cláir chuí a mhaoiniú 
agus iad a bheith ar fáil chun go 
bhféadfaidh gach múinteoir 
(agus príomh-oide) an t-eolas 
agus na scileanna a fháil chun 
oideachas a chur ar scoláirí ag a 
bhfuil ASD, i suíomh lárshrutha 
nó speisialta.

l Chun am a ligean don bhforbairt 
is foghlaim scileanna, ba chóir ar 
a laghad trí bliana taithí a bheith 
ag múinteoir (iar-phromhaidh) 
sula nglacfaí le post i suíomh 
speisialta do scoláirí ASD. 
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Tacaíochtaí Oideachais do Scolairí in Aois Scoile

Oiliúint do Bhaill Foirne seachas Múinteoirí

Cén fáth go bhfuil gá le cúrsaí a 
fheabhsú?

An moladh seo againne

Má táthar ag plé le scoláirí ASD 
caithfidh an cur chuige céanna a 
bheith ag cách maidir le hiompar a 
thuiscint agus a bhainistiú. Níor 
mhór d’éinne a oibríonn leo a bheith 
ar an eolas faoi na cúinsí a 
chruthaíonn suaitheadh mothúchán 
nó eile san scolaire nó a chúiseodh 
iompar dúshlánach acu. 

l Ba chóir don ROS cláir oiliúna 
éigeantach a fhorbairt do gach 
SNA.

l Ba chóir oiliúint a chur ar bhaill 
eile foirne a oibríonn leis na 
scoláirí (m.sh. tiománaithe bus, 
tiománaithe agus feighlithe) 
chun an t-aon tuiscint amháin 
comónta a bhunú eatarthu 
maidir le ASD. 

Tacaíochtaí Oideachais do Scolairí in Aois Scoile

Síceolaithe Oideachais

Cén fáth go bhfuil gá le cúrsaí a 
fheabhsú?

An moladh seo againne

Bíonn scoileanna ag lorg comhairle ó 
shíceolaithe oideachais maidir le: 
riachtanais fhoghlama a aithint, cláir 
fhoghlama a phleanáil is a chur i 
bhfeidhm, iompar dearfach a 
spreagadh agus iompar dúshlánach a 
smachtú más gá. 

Bíonn tuismitheoirí ag lorg 
comhairle ó shíceolaithe oideachais 
maidir le scoil a roghnú don leanbh 
ag a bhfuil ASD agus conas tacú le 
hoideachas an linbh iad fhéin.

Níl dóthain síceolaithe oideachais 
sna scoileanna chun seirbhís 
leordhóthaineach a sholáthar ar an 
gcuma san do scoileanna ná do 
thuismitheoirí. 

Na seirbhísí síceolaíochta a leathnú 
chun gur féidir le siceolaitahe:

l Seirbhís ardchaighdeáin a 
thabhairt do scoláirí i suímh 
speisialta agus lárshrutha

l Comhairle a chur um shocruithe 
oideachais do scoláirí ag a bhfuil 
riachtanais chasta oideachais 
speisialta. 
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Tacaíochtaí Oideachais do Scolairí in Aois Scoile

Samhlacha cuí Tacaíochta do Scoláirí in Aois Iarbhunscoile

Cén fáth go bhfuil gá le cúrsaí a 
fheabhsú?

An moladh seo againne

Caithfidh múinteoirí lánaimseartha 
iarbhunscoile 22 uair a chloig a 
oibriú in aghaidh na seachtaine. 
I scoileanna áirithe tugtar uaireanta 
teagasc acmhainne do mhúinteoirí 
na n-ábhar toisc go mbíonn an t-am 
saor acu ar an dtráthchlár. Ní thógtar 
aon cheann de scileanna ná cumas 
an mhúinteora chun na scoláirí a 
mhúineadh ná do riachtanais chasta 
fhoghlama na scoláirí fhéin. 

l Ba chóir don ROS a chinntiú  
nach nglacann múinteoirí na 
n-ábhar in iarbhunscoil le 
huaireanta/post teagasc 
acmhainne, go dtí go ndéantar 
cúrsa cuí oiliúna a mhúinfidh na 
scileanna dóibh chun freastal ar 
ghá na scoláirí ag a bhfuil 
riachtanais chasta foghlama. 
 

Bíonn mearbhall sa chóras 
iarbhunscoile faoi aidhm agus ról 
ranganna speisialta do scoláirí ag a 
bhfuil ASD is dá bhrí sin cuirtear cuid 
acu i rang speisialta nuair a d’éireodh 
leo i ngnáthrang ach tacaíocht a fháil. 
Cailltear deiseanna ar rogha 
curaclaim a bheadh acu sa 
ghnáthrang, an Ghaeilge san áireamh, 
gné ag a mbeadh impleachtaí do 
roghanna amach anseo ó thaobh 
cúrsaí iarscoile agus gairm beatha de. 

l Ba chóir scoláirí ASD a bhfuil an  
cumas acu a chur i ranganna 
lárshrutha agus tacaíocht ar fáil 
acu, níor chóir ach iad siúd ag a 
bhfuil riachtanais chasta a chur 
i rang speisialta.  
 
 
 
 
 

Bíonn sé rídheacair ar scoláiri áirithe 
ASD déileáil leis an dtrasnú go 
hiarbhunscoil mar a mbíonn ábhair 
dhifriúla, scata muinteoirí, foirgnimh 
mhóra, rialacha nua, taisceadáin, 
tráthchláir agus mórán eile dá 
leithéid.  

 

l Ba chóir breis uaireanta a 
dháileadh ar iarbhunscoileanna 
chun ligean do mhúinteoirí cláir 
oideachais a chomhordú thar 
ranganna lárshrutha agus speisialta 
is chun cabhair a thabhairt do 
scoláirí ASD is iad ag aistriú ó 
bhunscoil go hiarbhunscoil. 
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Soláthar Iarscoile 

Cén fáth go bhfuil gá le cúrsaí a 
fheabhsú?

An moladh seo againne

Níl roghanna ciallmhara cuí iarscoile 
ar fáil do gach scoláire ag a bhfuil 
ASD is a bhíonn á lorg, sna seirbhísí 
oideachais, oiliúna nó seirbhísí do 
dhaoine fásta. 
 

Caithfear athbhreithniú a dhéanamh 
ar sheirbhísí iarscoile oideachais, 
oiliúna nó seirbhísí do dhaoine fásta, 
na ranna rialtais ag comhoibriú lena 
chéile, lena chinntiú go mbíonn 
dóthain socruithe oiriúnacha ar fáil 
do scoláirí ag a bhfuil ASD.

Creidimid, má chuirtear i bhfeidhm 
na moltaí seo, go mbeidh difríocht 
an-mhór ar an soláthar oideachais 
do scoláirí ag a bhfuil ASD.
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Cén leas a bhainfeadh leanaí 
agus daoine óga ag a bhfuil 
ASD as cur i bhfeidhm na 
moltaí NCSE?

Má fheidhmítear ár gcuid moltaí, tá dóchas againn go mbainfidh leanaí agus 
daoine óga ag a bhfuil ASD leas astu mar a leanas:

l Feabhsófar torthaí réamhscolaíochta mar beidh cuimsiú agus 
dea-acmhainní i réim sna réamhscoileanna, chomh maith le foirne 
láncháilithe, taithí acu chomh maith le teacht acu ar speisialtóirí 
ag a bhfuil saineolas ar fhorbairt na luath-óige

l Feabhsófar torthaí scolaíochta mar beidh eolas, scileanna agus 
tuiscint níos fearr ag múinteoirí is ceannairí scoile ar ASD agus iad 
go maith in ann riachtanais fhoghlama a aithint agus freagairt 
dóibh

l Meon lánscoile trína mbeidh tuiscint níos fearr ar ASD ag an 
bhfoireann scoile (SNA, tiománaithe bus, feighlithe 7rl.) agus iad 
in ann tacú le scoláirí ag a bhfuil ASD

l Samhail soláthar iarbhunoideachais a bhaineann an leas is fearr 
as acmhainní ar son scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachais 
speisialta

l Leathnófar seirbhísí sláinte is síceolaíochta agus feabhsófar an 
tacaíocht sna scoileanna dá réir.
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Ceisteanna Coitianta

Má ghlactar leis na moltaí NCSE:

1. Cad a bheidh ar fáil ag leanaí réamhscoile ag a bhfuil ASD?
Fáilteofar roimh leanaí réamhscoile ag a bhfuil ASD sa réamhscoil áitiúil 
lárshrutha agus beidh acmhainní cuí dóibh ann. Beidh an taithí chuí agus 
cáilíochtaí ag na múinteoirí chun plé leanaí óga ag a bhfuil ASD. Beidh 
teacht ar speisialtóirí sa bhforbairt luath-óige chun comhairle a chur ar 
thuismitheoirí is múinteoirí ón uair go n-aithnítear na deacrachtaí atá 
ag an leanbh. 

Beidh gá le hinfheistíocht chun na tacaíochtaí a chur i gcrích agus ar 
ndóigh ní tharlóidh sé sin thar oíche, níor mhór iad a sholáthar ar bhonn 
céimneach go ceann tamall de bhlianta. Cheana féin tá An Roinn Leanaí 
agus Gnóthaí Óige ag pleanáil don rochtain leanaí faoi mhíchumas, ASD 
san áireamh, maidir leis an gclár ECCE ó Mheán Fómhair 2016.

2. Cén difríocht a bheidh ann ar scoil do scoláirí ag a bhfuil ASD?
Beidh torthaí níos fearr ag scoláirí ASD mar beidh oiliúint ar mhúinteoirí 
maidir lena gcuid riachtanais fhoghlama a aithint agus a bhreathnú, le 
hidirghabháil atá bunaithe ar fhianaise a roghnú agus le monatóireacht 
is athbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn. 

Beidh tacaíocht níos fearr ar fáil ón bhfoireann eile a bhaineann leis an 
scoil (SNA, tiománaithe bus, feighlithe) mar beidh breis tuiscint acu ar 
ASD agus ar an éifeacht a bhíonn ar an scoláire.

Beidh breis eolas ag tuismitheoirí maidir le scoil a roghnú don scoláire 
ASD mar beidh breis comhairle is seirbhísí tacaíochta proifisiúnta ar 
fáil dóibh. 
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Laghdófar ar an mbrú a bhíonn ar scoláirí ag a bhfuil ASD agus iad 
ag aistriú ó shuíomh go chéile (réamhscoile go bunscoile, bunscoil go 
hiarbhunscoil agus ar aghaidh uaithisin) mar beidh breis tacaíocht ar 
fáil dóibh.

Feabhsófar an rochtain do scoláirí ASD ar na tacaíochtaí cuí sláinte 
fad is atá siad ag freastal ar réamhscoil agus arís in aois scoile.

3.  An bhfuil idirghabháil oideachais áirithe níos fearr do mo 
leanbhsa ná a chéile?

Ní hionann aon bheirt leanbh ag a bhfuil ASD, bíonn riachtanais difriúla 
foghlama agus gá le freagra aonair oideachais chun freastal orthusan. 
Bheadh cabhair ó chuid acu maidir le scileanna sóisialta, cuid eile maidir 
le hiompar nó leis an bhfoghlaim. Tharlódh sé go mbeadh cabhair ó 
leanbh amháin sna réimsí sin go léir agus dá bhrí sin bheadh gá le clár a 
bhunú ar scata idirghabhálacha difriúla. Tiocfaidh scoláirí áirithe isteach 
ar idirghabhálacha éagsúla seachas a chéile agus ní hionann an leas a 
dhéantar do gach éinne. 

Aithníodh idirghabhálacha atá ann chun gur féidir le múinteoirí rogha a 
bhaint astu, iad go léir bunaithe ar fhianaise. De réir ár gcomhairle níor 
mhór oiliúint a chur ar mhúinteoirí ionas go n-úsáidfear iad siúd agus 
modhanna eile teagaisc mar is cuí agus in am tráth. 

Faoi láthair tá réimse 
leathan tacaíochtaí ann 
don leanbh nuair a bheidh 
sé/sí ag dul ar scoil…
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4.  An rachaidh moltaí NCSE i bhfeidhm ar oiliúint nó cáilíochtaí 
múinteoirí is iad ag obair le scoláirí ag a bhfuil ASD?

Rachaidh, má ghlactar leis na moltaí. Beidh ar a laghad trí bliana taithí 
ag aon mhúinteoir a bheidh i bhfeighil rang speisialta. Ar an gcuma san 
beidh neart am forbartha acu agus iad in ann cur lena scileanna 
múinteoireachta i gcoitinne. Beidh orthu breis oiliúint arís a fháil sula 
nglactar le post in aon ról nó suíomh speisialta do scoláirí ag a bhfuil ASD.

Beidh cláir chuimsitheach um oiliúint phroifisiúnta maidir le ASD ar fáil 
ag múinteoirí lárshrutha idir bhunscoile agus iarbhunscoile, múinteoirí i 
ranganna is scoileanna speisialta agus múinteoirí i ról speisialtachta. 
Maolófar na cúrsaí in oiriúint do gach dream ar leith acu.

Beidh cláir oiliúna agus comhairle ar fáil ag ceannairí scoile chun go 
mbeidh an t-eolas agus tuiscint is déanaí acu ar scoláirí ag a bhfuil ASD.

Tabharfar tacaíocht agus acmhainní do na scoileanna maidir le iompar 
dearfach a spreagadh agus iompar dúshlánach a smachtú nuair is gá. 

Cinnteoidh An Chomhairle Mhúinteoireachta an t-eolas, na scileanna, an 
tuiscint agus an cumas a bheidh ó mhúinteoirí chun gur féidir oideachas 
oiriúnach a chur ar scoláirí ASD a bheidh ag teacht le riachtanais agus an 
mianach atá iontu. 

Caithfidh oiliúint chuí a bheith ar 
fáil chun go mbeidh an t-eolas agus 
tuiscint riachtanach ag múinteoirí ar 
scoláirí ag a bhfuil ASD.
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5.  An ndéantar tagairt sa pholasaí don soláthar Iúil?
Aithníonn an chomhairle polasaí gur mór ag tuismitheoirí an soláthar Iúil 
mar bíonn sos i rith an lae ag tuismitheoirí is teaghlaigh agus struchtúr ar 
an lá do scoláirí ASD go ceann tréimhse éigin i rith laethanta saoire an 
tsamhraidh. 

Fuarthas amach, áfach, go bhféadfadh riosca agus dainséar a bheith ann 
do scoláirí agus foireann dá n-earcófaí múinteoirí agus SNA nua nach 
mbeadh aon taithí acu ar riachtanais iompair ná leighis an scoláire. 

D’fhéadfaí dúshlán a thabhairt don scéim ar bhonn cothromais. 
Braitheann incháilitheacht don soláthar Iúil ar fháithmheas ASD nó 
míchumas doimhin/trom foghlama ginearálta. É sin ráite áfach, 
d’fhéadfadh scoláirí eile ag a bhfuil míchumas suntasach intleachta leas 
a bhaint as síneadh leis an scoilbhliain ach ní cháilítear iad don scéim. 

Molaimid scéim eile a bhunú agus plean malartach a fhorbairt chun 
timpeallacht slán, sábháilte, sóisialta a chruthú mar a mbeidh scoláirí ag 
a bhfuil riachtanais chasta oideachais speisialta in ann leanúint dá gcuid 
clár idir acadúil is sóisialta go ceann mí amháin i rith laethanta saoire an 
tsamhraidh.

Tuigimid nach mbeidh sé seo éasca agus nach dtarlódh an cur i gcrích go 
ceann tamaill. Idir an dá linn, moltar do bhoird bhainistíochta (más ar 
scoil atá an soláthar) agus do thuismitheoirí (i gcás soláthar sa bhaile) 
a bheith cinnte go mbíonn an mhaoirseacht cheart i bhfeidhm acu chun 
leas agus sábháilteacht a dheimhniú do scoláirí agus foireann araon. 
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6.  Cad atá sa chomhairle polasí NCSE faoi sheomraí scíthe3 
a úsáid do scoláiri ag a bhfuil ASD?

Is é tuairim an NCSE nach i gcónaí a bhaineann iompar dúshlánach agus/
nó foréigneach ar scoil le riachtanais oideachais speisialta ach gur ceist 
leathan í a bhaineann leis an sochaí go ginearálta. Ní bhaineann an 
fhadhb seo i suíomh scoile ach le mionlach scoláirí, is léir nach mbíonn 
riachtanais oideachais speisialta acu ar fad. Moltar don ROS treoracha 
soiléir a ullmhú agus a eisiúint um chleachtais i gcás práinne ina leithéid 
d’eachtra. Níor mhór don ROS comhairle dlíthiúil a fháil lena chinntiú 
nach mbíonn aon treoir in aghaidh an dlí ionas go bhféadfaidh scoileanna 
a bheith deimhnitheach gurb amhlaidh atá.

Ní bhfuarthas aon fhianaise ar leas teiripeach ná oideachais a bheith á 
baint as polasaí cúlráid ná srianta do scoláirí ag a bhfuil ASD agus dá bhrí 
sin níor chóir seomraí scíthe a úsáid dóibh. Is fíor, áfach, go mbaineann 
cuid acu leas as spás ciúin chun sos a fháil. Ar an gcuma san seachnaítear 
forualach céadfaíoch agus/nó bíonn seans ag an scoláire an t-iompar nó 
na mothúcháin a rialú. Ba chóir a leithéid de shos a cheadú. Níor mhór 
iad a bhainistiú is a mhaoirsiú mar chuid de phlean oideachais an scoláire.

Bíonn gá ag scoileanna le 
treoracha soiléire um chleachtais 
cheadaithe i gcás práinne nuair 
a tharlaíonn iompar dúshlánach 
agus/nó foréigneach.

3  Ciallaíonn seomra scíthe, sa chomhthéacs seo polasaí NCSE, spás nó seomra mar a gcoimeádtar scoláire ina (h)
aonar i gcoinne a t(h)ola agus bac air/uirthi imeacht ón áit sin. Bíonn an doras faoi ghlas nó blocáilte ag rudaí nó 
i ngreim ag an bhfoireann. Sin é an sainmhíniú – beag beann ar an gcúis go bhfuil an scoláire ann nó ar an 
dteideal a thugtar air nó ar an ait ina bhfuil an scoláire ar an gcúlráid. 








