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Tá an pobal inár scoileanna ilchreidmheacha ag fás go mór agus ag 
an dá leibhéal freisin. Tá éiteas ilchreidmheach ag tromlach dár 
meánscoileanna agus ag gach scoil nuabhunaithe le blianta anuas. 
Tagann dúshláin leis an bhfás sin, uaireanta. Tá an leabhrán seo 
ullmhaithe againn chun treoir a thabhairt maidir le 
saincheisteanna a thagann aníos maidir le cúrsaí 
ilchreidmheachais.  

 

Tá súil againn go mbeidh an leabhrán seo tacúil duit agus go 
gcuirfidh sé le do spreagadh.   

 

Cormac Mc Cashin, 

An Foras Pátrúnachta 

Clár 

Réamhrá 
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Cúlra 

Is pátrún ar scoileanna ilchreidmheacha ag an dá leibhéal é An Foras Pátrúnachta. Cuirimid éagsúlacht agus 

rogha ar fáil do thuismitheoirí ar fud na hÉireann. Scoil ilchreidmheach a bhí inár gcéad scoil riamh, Gaelscoil 

an Ghoirt Álainn & anois is mórsholáthróir scoileanna ilchreidmheacha muid 

do na mílte daltaí. Táimid ag obair go dian go leor scoileanna ilchreidmheacha 

eile a oscailt. Tá sé mar aidhm againn oideachas lán-Ghaeilge ilchreidmheach 

a chur ar fáil do thuismitheoirí ar mian leo an rogha sin a bheith acu.  

Sa timpeallacht scoile foghlamaíonn daltaí faoi chreideamh gach duine le 

chéile. Tá rochtain cothrom ag gach páiste clárú sa scoil beag beann ar an 

gcreideamh, cultúr &rl. atá acu. Múintear gnéithe creidimh, morálta, sóisialta 

agus eiticiúil do na páistí gan aon bhéim áirithe ar aon chreideamh amháin. 

Tá sonraí maidir leis an gcuraclam, imeachtaí scoile uile agus ár bhféilire 

ilchreidmheach ar fáil inár mbileog  eolais ‘Is multi-d for me’? 

Mar phátrún cuirimid oiliúint ar fáil, déanaimid an t-éiteas a chosaint & 

cuirimid clár ilchreidmheach cumsitheach i bhfeidhm inár scoileanna.   

Téarmaíocht 

Tá sé tábhachtach a thuiscint gur scoil ilchreidmheach atá i gceist seachas neamhchreidmheach. Níl aon scoil 

neamhchreidmheach faoi aon phátrún in Éirinn faoi láthair. Déanann scoileanna ilchreidmheacha gach cúlra, 

gach creideamh & gach dalta a cheiliúradh. Déantar éagsúlacht a chur chun cinn már ábhar an-dearfach. 

Moltar do scoileanna féilte ar nós Diwali a iniúchadh agus an deis ag gach dalta (mar aon leis an bpobal 

scoile) páirt a ghlacadh. Déantar an iniúchadh sin tríd an bpobal áitiúil Hiondú a thabhairt isteach, gléasadh 

suas, bia traidisiúnta a thriall & an scoil a dhéanamh dathúil le soilse agus le maisiúcháin ildaite. 

Foghlamaíonn gach dalta mar sin faoin bhFéile a cheiliúrann na daltaí Hiondú.  

 

An Clár Ilchreidmheach inár 
scoileanna 

Éiteas Cur síos 

Sainchreidmeach (m.sh. Caitliceach, Moslamach) Foghlamaíonn daltaí de réir an tsainchreidimh sin. 

Idirchreidmheach Foghlamaíonn daltaí ón gClár caitliceach & ón gClár 

protastúnach le chéile. 

Ilchreidmheach Foghlamaíonn daltaí faoi gach creideamh & gan aon 

chreideamh, gach ceann ar chomhchéim.  

Neamhchreidmheach Ní fhoghlamaíonn daltaí faoi aon chreideamh. 
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Tuigimid gur mhaith le roinnt tuismitheoirí gaelscoil ilchreidmheach a roghnú dá bpáistí ach gur mian leo 

freisin go bhfaighfidh a bpáistí teagasc i gcreideamh ar leith. Déantar ranganna creidimh iarscoile a éascú 

taobh amuigh d’uaireanta scoile m.sh. daltaí giúdacha a ullmhú do Bar/Bat Mitzvah nó daltaí caitliceacha a 

ullmhú don Chóineartú. Tá dhá bhealach na ranganna seo a reachtáil .i. ag tuismitheoirí nó ag grúpa 

neamhspleách ón scoil ar nós paróiste áitiúil/grúpa creidimh.  

 

Seo a leanas eolas faoi ranganna eagraithe ag tuismitheoirí: 
 

Cosaint leanaí:  

Má tá coiste tuismitheoirí ag eagrú ranganna iarscoile creidimh, ní mór don duine a bheidh 

ina mbun dul tríd an bpróiseas ríomhfhiosraithe. Más múinteoir ón scoil atá i gceist beidh 

cóip den nochtadh maidir leis an duine sin ag an scoil cheana féin. Mura bhfuil an múinteoir 

fostaithe ag an scoil, ní mór dóibh cóip den nochtadh a roinnt. Mura bhfuil aon nochtadh ag an duine nó 

nochtadh ó eagraíocht nach n-aithníonn An Foras Pátrúnachta, beidh orthu dul tríd an bpróiseas leis an 

bhForas (Féach: www.foras.ie).  

 

Árachas: 

Bíonn sé míphracticiúil uaireanta do choistí tuismitheoirí polasaí árachais a ghlacadh le 

ranganna iarscoile creidimh a chlúdach agus dá bhrí sin is féidir go gclúdófar na ranganna seo 

faoi árachas na scoile. Má tá sé i gceist úsáid a bhaint as árachas na scoile, ní mór cloí leis na 

riachtanais maidir le cáin.  

Níor cheart go mbainfear brí as an gcur chuige seo mar ghníomh a imríonn tionchar ar éiteas ilchreidmheach 

na scoile. An rud atá i gceist ná meicníocht a éascú do thuismitheoirí ar mian leo ranganna iarscoile d’aon 

chreideamh a eagrú dá bpáistí taobh amuigh d’uaireanta scoile.  

 

Cáin: 

Tá gach íocaíocht le bheith ag teacht le riachtanais na gCoimisinéirí Ioncaim. Beidh 

íocaíochtaí do ranganna iarscoile próiseáilte ar mhodh a chintíonn go n-íocfar cáin, MSU & 

ÁSPC. Ní bhaileoidh scoileanna an t-airgead do ranganna iarscoile seachas an coiste 

tuismitheoirí mar bheadh an scoil mar fhostóir sa chás sin. Ní bheidh an scoil ag éascú an t-airgead a bhailiú 

ach oiread.  Tá an FSSU (www.fssu.ie) ar fáil ceisteanna faoi cháin &rl. a fhreagairt.  

 

Ranganna iarscoile:  
eagraithe ag tuismitheoirí 
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Gníomhaíochtaí eagraithe ag grúpa aonair gan chaidreamh leis an scoil m.sh. paróiste áitiúil 

 

       Cosaint leanaí: 

Beag beann ar dhuine aonair nó ionadaí ó ghrúpa creidimh a bheith i gceist, teastaíonn go rachaidh an duine/

na daoine tríd an bpróiseas ríomhfhiosraithe leis an bhForas Pátrúnachta (Féach: www.foras.ie)  

 

               Árachas: 

Cinntigh na pointí seo a leanas:  

-     go bhfuil a bpolasaí féin acu. Faigh cóip den pholasaí sin.  

-     nach bhfuil an polasaí in éag nó nach rachaidh an polasaí in éag thar   

an tréimhse 

-     go bhfuil Árachas Dliteanais Phoiblí ar fiú €2.6m nó níos mó i gceist 

 

   Cáin: 

Má tá na ranganna iarscoile ar siúl ar shuíomh na scoile, ní mór na 

pointí seo a leanas a chur i gcrích ag cur in iúl nach bhfuil an scoil 

páirteach sa ghnó:  

 Deimhniú Imréitigh Cánach a bheith curtha ar fáil don scoil 

 Polasaí árachais a bheith ann leis na ranganna a chlúdach 

 Cíos a íoc leis an scoil 

 Ní bheidh an scoil páirteach in aon fhógraíocht do na ranganna & ní bhaileoidh an scoil airgead ar a son  

Tá an FSSU (www.fssu.ie) ar fáil ceisteanna faoi cháin &rl. a fhreagairt.  

 

 

Ranganna iarscoile: 
eagraithe ag grúpa neamhspleách  
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An bhfuil cead ag príomhoide páirt a bheith acu i ranganna iarscoile nó socruithe maidir le sacramintí?  

Níl cead. Tá an Príomhoide i gceannas ar an gcuraclam ilchreidmheach in am scoile & cúrsaí 

ilchreidmheachais in am scoile a bhainistiú. Feidhmeoidh an Príomhoide agus an Bord Bainistíochta ar bhonn 

neodrach i gcónaí maidir le cúrsaí creidmheachais taobh amuigh d’am scoile.  

 

An bhfuil cead ag múinteoirí sa scoil ranganna iarscoile creidimh a mhúineadh? 

Tarlaíonn ranganna iarscoile neamhspleách ón scoil & ó fhostaíocht an mhúinteora. Mar sin, ní féidir bac a 

chur ar mhúinteoirí tabhairt faoi na ranganna seo. Ní féidir iachall a chur ar mhúinteoir tabhairt faoin obair 

seo ach oiread. Moltar sa chéad dul síos duine cáilithe, neamhspleách a lorg. Sa chás nach féidir duine cuí a 

fháil atá líofa sa Ghaeilge tá sé de rogha ansin an cheist a ardú le múinteoirí sa scoil (múinteoir ó rang eile leis 

na daltaí cuí má tá sé indéanta). 

 

Ar cheart fáilte a chur roimh an scoilphobal ag ócáid ag ceiliúradh ócáide ar nós Bar/Bat Mitzvah nó 

Cóineartú? 

Ba cheart fáilte a chur roimh an scoilphobal. Déantar ceiliúradh ar gach creideamh (dóibh siúd gan 

chreideamh san áireamh) atá ag daltaí na scoile. Meabhraítear nach ionann a bheith i láthair agus páirt a 

ghlacadh. Moltar gan airgead na scoile a chaitheamh ar a leithéid seachas airgead ón gcoiste creidimh cuí. 

 

An bhfuil cead ag daltaí siombail dá c(h)reideamh féin a chaitheamh ar scoil m.sh. Hijab nó Cros Críostaí?  

Tá cead. Cuirimid fáilte roimh gach creideamh, ní chuirimid bac ar chreideamh aon duine. Molaimid go 

mbeidh Hijab, mar shampla, ag teacht leis na dathanna atá ar an gculaith scoile.  

 

Cá bhfaighim cead an scoil a úsáid chun ranganna iarscoile a eagrú nó cóisir ar lá sacraminte a eagrú? 

Scríobh litir chuig Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta ag lorg cead.  

 

Cá bhfuil an bhileog eolais ‘Is multi-d for me?’ ar fáil?  

Tá bogchóip le fáil ar foras.ie nó tá na sonraí ar conas cóipeanna crua a ordú díreach ón gclódóir roinnte le 

príomhoidí.  

 
 

Ceisteanna Coitianta 
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Seo a leanas roinnt moltaí do scoileanna maidir le cúrsaí ilchreidmheachais a stiúradh: 

 

 Déan iarratas leis an bhForas CPD a dhéanamh le foireann na scoile le linn Uaireanta Pháirc an Chrócaigh. 

 Cuir cúrsaí ilchreidmheachais isteach mar chuid de phost freagrachta. Roinn an fhreagracht le múinteoirí. 

 Tabhair cuairt ar www.padlet.com/foras/ilchreidmheach chun teacht ar acmhainní & moltaí curaclaim. 
 

 Bain úsáid as Tionól Scoile go rialta chun aird a tharraingt ar théama / féile na 

míosa. 

 Luaigh an t-ilchreidmheachas i bhfógraí poist sa scoil. 

 Bíodh an t-ábhar mar mhír ag gach cruinniú foirne. 

 Cuir coiste le chéile a bheidh i gceannas ar an gceist.    

 Scríobh amhrán agus/nó dán scoile a thacaíonn leis an éiteas. 

 Glac páirt sa chlár Brat Buí (tionscnamh comhionannais & éagsúlachta). 

 Déan téama nó creideamh na míosa a shníomh isteach ar fud an churaclaim. 

 Cuir fáilte roimh aoichainteoirí a thiocfaidh isteach chun labhairt faoin gcreideamh atá acu féin.  

 Cruthaigh nasc idir OSPS & ranganna ilchreidmheacha. Tá modhanna múinte gníomhacha sna hábhair seo 

agus is fiú nasc a dhéanamh eadarthu, é soiléir i bpleananna & i bpolasaithe na scoile.  

 Moltar go mbeadh ilchreidmheachas/Croí na Scoile mar mhír i gcuntas oibre na múinteoirí ionas gur féidir 

le ceannaireacht na scoile monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an churaclaim. 

 Moltar go mbeadh meantóireacht idir mhúinteoirí le taithí sa scoil agus múinteoirí nua-cheaptha faoin 

ilchreidmheachas, múinteoir atá nua don earnáil ilchreidmheach ach go háirithe.  

 Cuir an ‘Seicliosta bliantúil do bhoird bhainistíochta’ os comhair an cruinniú deireanach den scoilbhliain 

chun athbhreithniú a dhéanamh.  

 Tá ról ríthábhachtach ag príomhoide na scoile agus ag múinteoirí sinsearacha/le post freagrachta 

ceannaireacht a léiriú faoi fhorbairt an ilchreidmheachais i dtaobh meas ar ilchreidmheachas a chothú le 

linn cruinnithe scoile, imeachtaí scoile agus ó lá go lá sa scoil.  

 Cuir clár fógraí in airde ag an bhfáiltiú. Bíodh an féilire ilchreidmheach ann mar aon le tionscnaimh na 

bpáistí. Beidh an scoilphobal ar an eolas maidir lena bhfuil daltaí na scoile ag foghlaim faoi. Féach sampla 

ó Ghaelscoil Shliabh Rua ar chúl an leabhráin.  

 

 

Moltaí do scoileanna 

http://www.padlet.com/foras/ilchreidmheach
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Éiteas/ Sainspiorad:  
An bhfuil polasaí scoile aontaithe agus i scríbhinn againn a dhéanann cur síos ar éiteas / sainspiorad na scoile, 
luachanna na scoile agus na himpleachtaí praiticiúla a bhaineann leis an éiteas / na luachanna sin? 
 
Má tá: An bhfuil fáil air timpeall na scoile agus/nó an dtugtar deis do bhaill nua de phobal na scoile tuiscint a 
fháil air? 

Mura bhfuil: An bhfuil clár ama agus plean oibre leagtha síos chun beartas scríofa a chur le chéile? 
 
 

Pleanáil Scoile:  
An bhfuil tagairt sna beartais scoile éagsúla d'éiteas ilchreidmheach na scoile? 
An ndéantar tagairt d'ilchineálachas agus/nó cuimsiú sna beartais? 

 

Má tá: An bhfuil na beartais foilsithe ar shuíomh idirlín na scoile & chun 
dáta?  

Mura bhfuil: An féidir tús a chur le tagairt d'éiteas na scoile sna beartais 
éagsúla? 

 

Curaclam na Scoile:  
An bhfuil curaclam / féilire an phátrúin curtha in oiriúint don scoil agus clár teagaisc / foghlama aontaithe do 
na leibhéal éagsúla? Ag an meánleibhéal, is ábhar acadúil den curaclam atá ann ach an bhfuil fáil ar dhóthain 
acmhainní trí Ghaeilge? 
 
Mura bhfuil: An féidir teagmháil a dhéanamh le scoil eile / an pátrún / COGG/ seirbhísí tacaíochta eile 
chun seo a dhéanamh? 

 

Guth na scoláirí:  
Cén tuiscint atá ag daltaí na scoile ar éiteas na scoile? An bhfuil fóram acu an cheist seo a phlé? An ndéantar 
ceiliúradh ar mhórfhéiltí na gcreideamh mar phobal scoile? 
 
Mura bhfuil: Eagraigh seisiún plé do na daltaí maidir leis an éiteas & fiosraigh cé na mianta atá acu. Bíodh 
fáilte curtha roimh phobal na scoile chun ceiliúradh a dhéanamh ar fhéile m.sh. déan ceiliúradh ar fhéile 
Diwali ón gcreideamh Hiondúch (lár D.F. go lár na Samhna) le bia, gléasadh suas, soilse a lasadh, maisiúcháin 
a chrochadh &rl. Is féidir an ceiliúradh an nascadh le réimsí eile den churaclam freisin.  

 

Seicliosta bliantúil do bhoird  
bhainistíochta 



Illchreidmheachas
Treoir do thuismitheoirí & do scoileanna

www.foras.ie @anforaspatrunachta @AFPatrunachta @foraspatrunachta




