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Réamhfhocal
Ar cheann d’fheidhmeanna iomaí na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
(NCSE) tá faisnéis a thabhairt do thuismitheoirí/chaomhnóirí leanaí a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu.
Is é seo an chéad eagrán de leabhrán eolais le haghaidh tuismitheoirí/caomhnóirí
agus tá sé ceaptha chun cabhrú le tuismitheoirí/caomhnóirí tuiscint níos fearr a fháil
ar riachtanais oideachais speisialta a linbh, ar an gcaoi a ndéantar measúnú ar na
riachtanais sin agus ar na tacaíochtaí atá ar fáil dá leanbh ar scoil. Tá sé ar intinn ag an
NCSE tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an leabhrán seo trí bhileoga eolais a fhoilsiú sa
todhchaí maidir le riachtanais oideachais speisialta ar leith.
Leagann an NCSE an-tábhacht ar sheirbhís áitiúil a sheachadadh chuig scoileanna agus
tuismitheoirí/caomhnóirí trínár líonra d’Eagraithe Riachtanais Speisialta Oideachais
(ERSOnna) ar fud na tíre. Tá sé beartaithe go gcuirfidh an leabhrán eolais seo le hobair
ERSOnna agus scoileanna maidir le cabhrú le tuismitheoirí cinntí eolasacha a dhéanamh
i leith oideachas a linbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici.
Tá súil agam go mbeidh an leabhrán seo ina fhoinse chuidiúil eolais duit.
Teresa Griffin
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Meán Fómhair 2011
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Giorrúcháin
NHEA
MR
NSU
ROS
DSM-IV
NMI
COLÓ
ODRSO
FETAC
SLG
MFG
FSS
ICD -10
POA

Neamhord Hipirghníomhaíochta Easnamh Airde
Measúnú Riachtanas
Neamhord ar Speictream an Uathachais
An Roinn Oideachais agus Scileanna
Diagnostic Statistical Manual, Imleabhar 4
Neamhoird Mhothúchánacha agus Iompraíochta
Cúram agus Oideachas na Luath-Óige
Oideachas le haghaidh Daoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu
Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna
Samhail Leithdháilte Ginearálta
Míchumas Foghlama Ginearálta
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
International Classification of Diseases 10ú Athbhreithniú
Plean Oideachais Aonair

CSTS Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh
ATF An Ardteistiméireacht Fheidhmeach
GCAT Gairmchlár na hArdteistiméireachta
NBSS An tSeirbhís Náisiúnta Tacaíochta Iompraíochta
NCCA An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
NCSE An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
NEPS An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais
NEWB An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais
ASP Altra Sláinte Poiblí
FRST Freastal Réasúnta i Scrúduithe Stáit
SEC Coimisiún na Scrúduithe Stáit
ERSO Eagraí Riachtanais Speisialta Oideachais
CAOS Coiste Athbhreithnithe ar an Oideachas Speisialta
SESS An tSeirbhís Tacaíochta d’Oideachas Speisialta
CRS Cúntóir Riachtanas Speisialta
SNTU Sain-neamhord Teanga agus Urlabhra
ROM Rannóg Oideachas Múinteoirí na ROS
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Brollach
Tá sé de cheart ag gach leanbh, leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais
acu ach go háirithe, oideachas a fháil a oireann dá gcuid riachtanas. Tá na
haidhmeanna céanna oideachais i gceist le haghaidh daltaí a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu agus atá le haghaidh gach linbh. Ba cheart go
mbeadh an t-oideachas dírithe ar chur ar chumas leanaí, de réir a gcuid cumas,
saol iomlán agus neamhspleách a chaitheamh ionas go mbeidh siad in ann cur
lena gcuid pobal, comhoibriú le daoine eile agus leanúint orthu ag foghlaim
le linn a saoil. Is é atá i gceist leis an oideachas ná tacaíocht a thabhairt do
dhaoine chun gur féidir leo forbairt a dhéanamh i ngach gné dá saol –an ghné
spioradálta, mhorálta, chognaíoch, mhothúchánach, shamhlaíoch, aeistéitiúil,
shóisialta agus fhisiceach.

Brollach

Scríobhadh an leabhrán seo le haghaidh tuismitheoirí chun freagraí a thabhairt
ar cheisteanna lárnacha a d’fhéadfadh a bheith acu faoi oideachas speisialta, go
ginearálta, agus sa mhéid is a bhaineann sé lena leanbh féin. Ba cheart a thuiscint go
gcuimsíonn an focal ‘tuismitheoir’ sa doiciméad seo caomhnóirí leanaí chomh maith.
I measc na n-ábhar atá clúdaithe sa leabhrán seo tá:
• Cad is riachtanas speisialta oideachais ann?
• Cad is oideachas cuimsitheach ann?
• Cén tacaí atá ar fáil le haghaidh do linbh?
• Cén chaoi a gcuirtear na tacaí ar fáil?
• Cad is míchumas foghlama ann?
• Cén chaoi a ndéantar measúnú ar riachtanais speisialta oideachais do linbh?
• Céard a fhoghlaimeoidh do leanbh ar scoil?
• Cén chaoi ar cheart an t-aistriú ón mbunscoil chuig an iar-bhunscoil a phleanáil?
• Cén chaoi a bhféadann tuismitheoirí tacú lena gcuid leanaí?
• Cén eagraíochtaí atá ann chun tacú le do leanbh?
• Cá bhféadann tú níos mó eolais a fháil?
Tá súil againn go gcabhróidh an leabhrán seo le tuismitheoirí mothú níos eolasaí agus
níos muiníní agus iad ag déanamh cinntí a mbeidh tionchar acu ar oideachas a linbh ar
scoil.
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Cad is Riachtanas
Speisialta Oideachais
Ann?
Riachtanais speisialta oideachais a thuiscint
Leanaí cosúil le leanaí eile den aois chéanna iad leanaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu. Tá go leor gnéithe ag baint le forbairt an linbh a chuimsíonn an
leanbh iomlán, lena n-áirítear – pearsantacht, an cumas cumarsáid (idir cumarsáid
bhriathartha agus neamhbhriathartha) a dhéanamh, dianseasmhacht agus neart,
an cumas taitneamh a bhaint as an saol agus an mian foghlaim. Tá láidreachtaí,
pearsantacht agus taithí dá gcuid féin ag gach leanbh agus mar sin beidh tionchar difriúil
ag míchumais áirithe ar leanaí aonair. Níor cheart go mbeadh an leanbh iomlán faoi
smacht ag a riachtanas speisialta oideachais.

Cad is Riachtanas Speisialta Oideachais Ann?

Ritheadh an tAcht um Oideachais do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais
acu (Education for People with Special Education Needs/EPSEN) le bheith ina dhlí in Iúil
2004. Seo a leanas an sainmhíniú ar riachtanais speisialta oideachais san acht seo:

… srian ar chumas an duine páirt a ghlacadh san oideachas
agus leas a bhaint as mar thoradh ar míchumas marthanach
fisiceach, céadfach, meabhairshláinte nó foghlama, nó aon
riocht eile a chiallaíonn go mbíonn ar an duine foghlaim ar
bhealach difriúil le duine nach bhfuil an riocht sin air/uirthi.
Aithníonn an tAcht EPSEN go bhféadann riachtanais speisialta oideachais eascairt ó
cheithre réimse éagsúla míchumais:
• míchumas fisiceach
• míchumas céadfach
• míchumas meabhairshláinte
• míchumas foghlama
nó ó aon riocht eile a chiallaíonn go mbíonn ar an leanbh foghlaim ar bhealach difriúil
le leanbh nach bhfuil an riocht sin air/uirthi. Tá sé tábhachtach a thuiscint freisin go
bhféadfadh go mbeadh leanbh faoi mhíchumas ach nach mbeadh aon riachtanais
speisialta oideachais ag eascairt ón míchumas sin a mbeadh tacaí breise ar scoil ag
teastáil lena n-aghaidh.

10

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu

Cá gCuirtear
Oideachas ar Fáil?
An tAcht EPSEN 2004
Is í an teachtaireacht lárnach san Acht EPSEN ná gur cheart oideachas a chur ar leanaí a
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, áit ar féidir, i dtimpeallacht chuimsitheach le
leanaí nach bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Ansin mínítear san Acht EPSEN
go bhfuil dhá eisceacht i bhfeidhm maidir leis an ngealltanas seo chun oideachas a chur
ar gach leanbh le chéile i dtimpeallacht chuimsitheach.
Tá feidhm ag an gcéad eisceacht áit a nochtar i measúnú, arna dhéanamh faoin Acht
EPSEN, nach mbeadh sé sin ar leas an linbh a bhfuil riachtanais speisialta aige/aici.
Tá feidhm ag an dara heisceacht áit nach mbeadh sé sin ar leas na leanaí eile a bhfuiltear
chun oideachas a chur ar an leanbh in éineacht leo.

Cá gCuirtear Oideachas ar Fáil?

Is iad na fáthanna gur tugadh an tAcht EPSEN isteach sa dlí ná:
• chun foráil go dtarlóidh oideachas leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais
acu, áit ar féidir, i dtimpeallacht chuimsitheach leo siúd nach bhfuil na riachtanais sin
acu
• chun foráil go mbeidh sé de cheart ag leanaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu, cosúil lena gcuid piaraí nach bhfuil na riachtanais chéanna acu, leas
agus tairbhe a bhaint as oideachas oiriúnach
• cabhrú le leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu imeacht ón scoil agus
na scileanna riachtanacha acu chun páirt a ghlacadh, an oiread agus is féidir leo, ar
bhealach cuimsitheach i ngníomhaíochtaí sóisialta agus eacnamaíochta na sochaí
agus chun saol neamhspleách agus iomlán a chaitheamh.
• chun foráil do níos mó rannpháirtíochta ag tuismitheoirí leanaí a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu in oideachas a gcuid leanaí.
Tá sé tábhachtach cuimhneamh nach mbaineann oideachas cuimsitheach leis an scoil
ná an rang áirithe a bhfreastalaíonn an leanbh air amháin. Is é atá i gceist leis chomh
maith ná an méid a tharlaíonn sa scoil nó sa rang sin. Ciallaíonn oideachas cuimsitheach
spreagadh a thabhairt do gach leanbh chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht laethúil
na scoile, agus cabhrú le gach leanbh an leas is mó agus is féidir a bhaint as an scoil.
Ciallaíonn oideachas cuimsitheach freisin cinntiú go n-athraítear an córas chun
riachtanais leanaí a riar, seachas a bheith ag súil go gcuirfidh leanaí iad féin in oiriúint
don chóras.
Níor cuireadh an tAcht EPSEN i bhfeidhm go hiomlán de bharr cúinsí eacnamaíochta
– tá an cinneadh sin faoi athbhreithniú leanúnach. Déileálann na codanna den Acht
atá tagtha i bhfeidhm den chuid is mó leis an gceart oideachas a fháil ar bhealach
cuimsitheach, le dualgais na scoile agus le bunú na Comhairle Náisiúnta um Oideachas
Speisialta. I measc na gcodanna den Acht nach bhfuil curtha i bhfeidhm fós tá iad siúd a
thugann cearta reachtúla do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu maidir
le measúnú, pleananna oideachais aonair agus an ceart achomhairc a dhéanamh.
Tá roinnt píosaí reachtaíochta eile ann a bhaineann le leanaí a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu agus a dtuismitheoirí. Tá gnéithe lárnacha an chreat fhairsing
dlí sin leagtha amach in Aguisín 2. Is féidir féachaint ar théacs iomlán na n-Achtanna sin
ar: http://www.oireachtas.ie/.
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Cineálacha Soláthar
Oideachais
Soláthraíonn an ROS do thrí phríomhchineál soláthar oideachais atá ar fáil do leanaí
bunscoile agus iar-bhunscoile a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Is iad sin
ná:
• Rang príomhshrutha i mbunscoil nó in iar-bhunscoil phríomhshrutha áit gurb í an
múinteoir ranga nó ábhair atá freagrach go príomha as dul chun cinn na ndaltaí
go léir sa rang, lena n-áirítear leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.
Féadfar tacaíocht bhreise teagaisc a chur ar fáil trí mheán múinteoir tacaíochta
foghlama nó múinteoir acmhainne, áit ar cuí.
• Rang speisialta i mbunscoil nó in iar-bhunscoil phríomhshrutha a bhfuil cóimheas
dalta-múinteora níos ísle aige atá sainithe de réir catagóire nó míchumais.
Ciallaíonn sé sin go mbeidh níos lú daltaí i ranganna, mar shampla, i gcás ranga
le haghaidh leanaí a bhfuil neamhord ar speictream an uathachais orthu cuirtear
múinteoir amháin ar fáil le haghaidh seisear daltaí.

Cineálacha Soláthar Oideachais

• Scoil speisialta le cóimheas dalta-múinteora níos ísle atá sainithe de réir chatagóir
an mhíchumais. Ciallaíonn sé sin go bhfuil níos lú daltaí sna ranganna, mar shampla
i gcás scoile speisialta le haghaidh leanaí a bhfuil míchumas foghlama measartha
acu cuirtear múinteoir amháin ar fáil le haghaidh ochtar daltaí.
Féadfar raon de thacaí breise a chur ar fáil do scoileanna le haghaidh daltaí a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu i ngach ceann de na suíomhanna thuas. Tá cuntas
tugtha ar na tacaí breise sin sa chuid: Cén Tacaí atá ar Fáil le haghaidh do Linbh?

Scoil a roghnú le haghaidh do linbh
In Airteagal 42 de Bhunreacht na hÉireann admhaítear gurb é an teaghlach “is
múinteoir príomha dúchasach an linbh” ach nach foláir don Stát a chinntiú go dtugtar
“minimum áirithe oideachais” do gach leanbh. De réir na Bunreachta ní mór don Stát
soláthar d’oideachas bunscoile do leanaí. Cuirfidh Eagraithe um Riachtanais Speisialta
Oideachais (ERSOnna) tú ar d’eolas maidir leis na scoileanna áitiúla a bhfuil áiteanna ar
fáil do do leanbh iontu– ach i ndeireadh na dála fágtar fút féin cinneadh cá háit a bhfuil
tú ag iarraidh do leanbh a chur ar scoil.
Ní mór do Bhord Bainistíochta gach scoile beartas rollaithe a fhoilsiú ina leagtar amach
beartas na scoile maidir le ligean isteach agus rannpháirtíocht leanaí a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu. Ní mór go n-urramódh beartas rollaithe na scoile “prionsabail
an chomhionannais agus an ceart atá ag tuismitheoirí a leanaí a chur ar scoil is rogha
leis na tuismitheoirí”, mar atá sonraithe san Acht Oideachais, 1998.

Cineálacha Soláthar Oideachais

Is minic go mbíonn an-imní ar thuismitheoirí maidir leis an gceist cibé acu an fearr
go bhfreastalódh a leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ar scoil
phríomhshrutha nó ar scoil nó rang speisialta. Agus an cinneadh sin á dhéanamh,
cabhróidh sé leat smaoineamh cén suíomh Is fearr a oirfidh do riachtanais aonair an
linbh agus faoi chaighdeán an oideachais ar féidir a sholáthar do do leanbh laistigh den
suíomh sin.
Ba cheart réimse fachtóirí a choimeád i gcuimhne mar:
• riachtanais do linbh
• leas do linbh
• an suíomh is fearr leat féin
• riachtanais leanaí eile i suíomh na scoile.
Má tá tuairisc shíceolaíochta nó tuairisc ghairmiúil eile agat maidir le do leanbh,
d’fhéadfadh go gcabhródh sí leat agus an cinneadh sin á dhéanamh agat. Bíonn
sé úsáideach i gcónaí cuairt a thabhairt ar na scoileanna a bhfuil áiteanna ar fáil le
haghaidh do linbh iontu.
Agus scoil á roghnú agat le haghaidh do linbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais
aige/aici, d’fhéadfadh go gcabhródh na pointí seo a leanas leat:
1. Bailigh eolas faoi na roghanna oideachasúla go léir a d’fhéadfadh a bheith ar fáil do
do leanbh.
2. Bain úsáid as do chuid eolais féin ar riachtanais fhoghlama agus sóisialta do linbh.
3. Iarr comhairle ghairmiúil orthu siúd a rinne measúnú ar do leanbh, mar shampla,
síceolaithe, múinteoirí, teiripeoirí urlabhra is teanga.
4. Labhair le tuismitheoirí eile a bhfuil leanaí acu i scoileanna a bhfuil áiteanna ar fáil
iontu.
5. Má tá do leanbh ag bogadh ar aghaidh go hiar-bhunscoil, labhair leis na múinteoirí
a mhúin do leanbh sa bhunscoil chun a gcuid tuairimí a fháil.
6. Labhair leis an ERSO i do cheantar áitiúil. Tá sonraí teagmhála ar fáil ar láithreán
gréasáin an NCSE (http://www.ncse.ie/) nó ón scoil
7. Socraigh coinní chun cuairt a thabhairt ar na scoileanna a bhfuil áiteanna ar fáil
iontu, labhair leis an bpríomhoide agus leis na múinteoirí sna scoileanna sin, agus
freastail ar oícheanta oscailte áit ar féidir.
Agus tú ag déanamh iarratais chun do leanbh a chlárú, tá sé tábhachtach eolas ábhartha
a thabhairt faoi riachtanais speisialta oideachais do linbh. Cuireann sé sin ar chumas na
scoile ullmhú, roimh ré, le haghaidh theacht do linbh chuig an scoil.
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Cineálacha Soláthar Oideachais

De réir mar a fhásfaidh agus a fhorbróidh do leanbh, féadfaidh tú dul siar ar an
gcinneadh sin. Féadann leanbh bogadh ó oideachas speisialta go hoideachas
príomhshrutha agus ar ais arís le linn a dtréimhse ar scoil.
Ar ndóigh féadfaidh tú roghnú oideachas a chur ar do leanbh lasmuigh den chóras
oideachais atá cistithe ag an stát. Má roghnaíonn tú oideachas a chur ar do leanbh in
áit eile seachas scoil aitheanta, mar shampla, scolaíocht bhaile, ní mór duit iarratas
a dhéanamh ar an mBord Náisiúnta um Leas Oideachais (NEWB) chun an leanbh a
chur ar chlár an Bhoird. Éilíonn an Stát go ndéanfadh duine údaraithe measúnú chun
cinntiú go bhfuil minimum áirithe oideachais á fháil ag do leanbh. Is é a d’fhéadfadh a
bheith i gceist le duine údaraithe ná cigire scoile, oifigeach leasa oideachais nó duine a
cheapann an NEWB faoi théarmaí an Achta Oideachais (Leas), 2000.

Agus tú ag cinneadh cá bhfuiltear chun oideachas a chur
ar do leanbh féadann tú teagmháil a dhéanamh leis an
Eagraí Riachtanais Speisialta Oideachais (ERSO) chun na
roghanna éagsúla a phlé. Mínítear ról an ERSO ar leathanach 48.
Tabharfaidh do scoil na sonraí teagmhála le haghaidh an ERSO
i do cheantar áitiúil duit agus tá siad ar fáil freisin ar láithreán
gréasáin an NCSE ag www.ncse.ie.
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Oideachas na Luath-Óige
Is é a chiallaíonn oideachas na luath-óige ná oideachas a tharlaíonn sula dtosaíonn an
scolaíocht fhoirmiúil nó sula mbaineann an leanbh sé bliana d’aois amach; is é sin an
aois ar a cheanglaítear ar leanaí, de réir dhlí na hÉireann, a gcuid oideachais a thosú. In
Éirinn is gnách go dtuigtear go gcuimsíonn oideachas na luath-óige ranganna naíonán
i mbunscoileanna. Ó Eanáir 2010 ar aghaidh, faoin Scéim um Chúram agus Oideachas
na Luath-Óige (COLÓ) cuirtear bliain de chúram agus d’oideachas luath-óige ar fáil saor
in aisce le haghaidh gach linbh idir 3 bliana agus 2 mhí d’aois agus 4 bliana agus 7 mí
d’aois, is cuma faoi ioncam an teaghlaigh ná an cumas íoc aisti.
Tá leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu cáilithe chun leas a bhaint
as an scéim sin thar thréimhse dhá bhliana, agus an méid uaireanta agus cistithe
in aghaidh an linbh comhionann le haon bhliain amháin. Tá tuilleadh sonraí
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faoin scéim seo ar fáil ar an láithreán gréasáin: http://www.citizensinformationboard.
ie.
Tacaíonn an Stát le luath-idirghabháil le haghaidh leanaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu trí chistiú a chur ar fáil do roinnt suíomhanna crèche/réamhscoile lena
n-áirítear:
• suíomhanna luath-idirghabhála atá ceangailte le scoileanna príomhshrutha agus
speisialta
• suíomhanna luath-idirghabhála atá ceangailte le soláthraithe seirbhíse a
fhaigheann cistiú ón FSS
• suíomhanna réamhscoile príobháidí atá tacaithe ag an scéim COLÓ
• suíomhanna réamhscoile príobháidí atá tacaithe ag cúnamh deontais ón FSS
• teagasc sa bhaile.
Féadann do leanbh rochtain a fháil ar cheann amháin de na suíomhanna luath-idirghabhála
thuasluaite nuair a chomhlíonann tú na critéir cháilitheachta le haghaidh tacaíochta agus má
tá an tseirbhís ar fáil i do cheantar. Is féidir féachaint ar na critéir cháilitheachta ar láithreán
gréasáin an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) ag: http://www.education.ie.
Is gnách go ndéantar leanaí atá bodhar/ a bhfuil lagú éisteachta orthu a atreorú chuig
sainseirbhísí lagú amhairc agus éisteolaíochta agus iad fós óg. Ina dhiaidh sin déantar iad a
atreorú chuig Seirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta den Roinn Oideachais agus Scileanna.
Áirítear leis na seirbhísí a chuireann na Múinteoirí Cuartaíochta ar fáil:
• treoir, tacaíocht agus sainteagasc do leanaí réamhscoile agus dá dtuismitheoirí sa
bhaile
• sainteagasc, tacaíocht agus monatóireacht i scoileanna
• treoir do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí maidir le scileanna cumarsáide a fhorbairt
• comhairle maidir le scileanna Braille a fhorbairt
• comhairle do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí maidir le teicneolaíocht chúnta a
úsáid lena n-áirítear córais réimse fuaime, córais FM, teicneolaíocht oiriúnaitheach,
áiseanna lagamhairc
• idirchaidreamh le tuismitheoirí, múinteoirí agus gairmithe lena n-áirítear éisteolaithe,
teiripeoirí urlabhra is teanga, ERSOnna, an fhoireann um ionchlannáin chochla.
Tá sonraí teagmhála do Sheirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta ar fáil ar láithreán gréasáin
an ROS ag http://www.education.ie/.

Leanaí ar aois scoile
I gcás leanaí a bhfaightear tar éis measúnú a dhéanamh orthu go bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu, bíonn réimse leathan de riachtanais éagsúla acu nuair a
thagann siad chuig an scoil. Mar shampla i gcás míchumais áirithe d’fhéadfadh nach
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mbeadh an oiread sin tionchair aige ar an bhfoghlaim go mbeadh tacaíocht bhreise
oideachasúil ag teastáil ón leanbh, nó d’fhéadfadh nach mbeadh tionchar aige ar an
gcumas foghlaim ar chor ar bith. D’fhéadfadh nach mbeadh ag teastáil ón leanbh ach
foghlaim in éineacht le leanaí eile i seomra ranga príomhshrutha gan saintacaíocht.
Mar sin is féidir go leor leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a áireamh
i ranganna príomhshrutha gan aon tacaí breise teagaisc ná cúraim. Tá leanaí eile ann
a d’fhéadfadh go mbeadh teagasc breise agus/nó cúnamh cúraim ag teastáil chun
tacaíocht a thabhairt dóibh i ranganna príomhshrutha. I gcás leanaí a bhfuil níos mó
riachtanas acu, d’fhéadfadh go mbainfidís leas as bheith i rang speisialta i scoileanna
príomhshrutha áit a mbíonn níos lú daltaí sa rang. Maidir le leanaí a bhfuil riachtanais
chasta acu, d’fhéadfadh go mbeadh sé riachtanach idirghabhálacha tacaitheacha a
thabhairt dóibh i scoileanna speisialta.
Le linn a saoil ar scoil, d’fhéadfadh go mbogfadh leanaí ó shuíomh amháin go suíomh
eile de réir mar a éiríonn siad níos sine nó de réir mar a thagann riachtanais, láidreachtaí
nó cumais dhifriúla chun cinn. Tá sé tábhachtach go gcoimeádfadh an scoil, tuismitheoirí
agus gairmithe eile atá rannpháirteach socrúcháin oideachasúla faoi athbhreithniú.
Ba cheart go ndéanfaí leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a éascú
chun bogadh ó shocrúchán amháin go socrúchán eile, áit a bhfuil sé sin oiriúnach chun
freastal ar a gcuid riachtanas agus cumas athraitheach.
Cuirtear an chuid is mó de leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i gceann
amháin de na suíomhanna seo a leanas:
1. gnáthranganna i mbunscoileanna nó in iar-bhunscoileanna príomhshrutha
2. ranganna speisialta i mbunscoileanna nó in iar-bhunscoileanna príomhshrutha
3. scoileanna speisialta.
Sna suíomhanna thuas go léir, is féidir curaclam scoile oiriúnach difréalach a chur ar fáil
do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, áit ar gá, agus is féidir múinteoirí
gairmiúla láncháilithe a chur ar fáil chomh maith. Is é a chiallaíonn an téarma ‘curaclam
difreálach’ ná go n-athraíonn múinteoirí a gcuid teagaisc chun riachtanais agus cumais
éagsúla leanaí a choimeád i gcuimhne (féach an sainmhíniú breise ar leathanach 35). Beidh
rochtain ag cuid de na leanaí sin, a bhfuil riachtanais níos casta acu, ar chláir oideachais
aonair. D’fhéadfadh go mbeadh rochtain ag leanaí a bhfuil riachtanais chúraim bhreise acu
ar chúntoir riachtanas speisialta (CRS) áit a bhfuil sé sin riachtanach agus oiriúnach.

Ranganna príomhshrutha i scoileanna príomhshrutha: tacaíocht
bhreise teagaisc
I mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna príomhshrutha araon, is iad na múinteoirí
ranga nó ábhair atá freagrach go príomha as dul chun cinn oideachasúil na ndaltaí go
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léir ina gcuid ranganna. Áirítear leo siúd daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais
acu. Soláthraíonn an ROS tacaíocht bhreise fhoghlama agus tacaíocht teagaisc
acmhainne chun forbairt a dhéanamh ar an oideachas a dhéanann an múinteoir ranga a
sheachadadh agus chun é a chomhlánú.
Tugtar leithdháileadh breise d’uaireanta tacaíochta foghlama do gach scoil. Cé go
bhféadfadh go mbeadh riachtanais speisialta oideachais ag do leanbh, ní chiallaíonn sé
sin uaidh féin go mbeidh gá ag scoil le hacmhainní breise chun oideachas cuimsitheach
agus oiriúnach a chur ar fáil do do leanbh.

Bunscoileanna
Ar leibhéal bunscoile déantar acmhainní breise teagaisc a leithdháileadh ar an scoil ar
dhá bhealach:
• faoin tSamhail Leithdháilte Ginearálta a tugadh isteach i 20051, nó
• trí hiarratas a dhéanamh ar an NCSE a bhfuil líonra de ERSOnna aici ar fud na tíre a
dhéanann acmhainní breise a leithdháileadh ar scoileanna i dtaobh leanaí áirithe.
Faoin tSamhail Leithdháilte Ginearálta, déantar teagasc breise tacaíochta foghlama
agus acmhainne a leithdháileadh ar bhunscoileanna ar bhunús líon na ndaltaí atá
cláraithe leo. Bíonn cóimheasa difriúla daltaí is múinteoirí ag scoileanna ag brath ar
mhiondealú inscne na ndaltaí atá cláraithe agus cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil stádas
faoi mhíbhuntáiste ag an scoil.
Féadann scoileanna úsáid a bhaint as acmhainní breise a chuirtear ar fáil faoin tSamhail
Leithdháilte Ginearálta chun tacú le:
• Daltaí atá incháilithe do theagasc tacaíochta foghlama i mbunscoileanna agus in
iar-bhunscoileanna príomhshrutha. Is iad na daltaí sin ná iad siúd a fhaigheann scór
faoi bhun na 10ú peircintíle (níos lú ná 90% de dhaltaí san aoisghrúpa céanna) i
dtrialacha caighdeánaithe léitheoireachta agus matamaitice.
• Daltaí a bhfuil deacrachtaí foghlama acu lena n-áirítear:
–– leanaí a bhfuil deacrachtaí éadroma urlabhra is teanga acu
–– daltaí a bhfuil deacrachtaí éadroma sóisialta nó mothúchánacha acu
–– daltaí a bhfuil deacrachtaí éadroma comhordaithe acu nó deacrachtaí maidir le
rialú airde mar dhiospraicse, NHEA
• Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a eascraíonn ó mhíchumais
ardmhinicíochta. Is é a chiallaíonn riachtanais speisialta oideachais ardmhinicíochta
ná iad siúd a thagann chun cinn níos minice sa phobal i gcoitinne. Is iad sin ná:
–– míchumas foghlama ginearálta éadrom teorannach
1

1
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Chun tuilleadh eolais a fháil faoin tSamhail Leithdháilte Ginearálta agus faoin gcóras um leithdháileadh acmhainní
aonair, féach an Ciorclán Oideachais Speisialta 02/2005, ar féidir a fháil ar www.education.ie.
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–– míchumas foghlama éadrom
–– sain-mhíchumas foghlama
Ni gá do dhaltaí measúnuithe síceolaíochta nó diagnóis fhoirmiúil de mhíchumas a fháil
chun leas a bhaint as acmhainní tacaíochta foghlama/teagaisc acmhainne atá ar fáil sa
scoil cheana féin faoin Múnla Leithdháilte Ginearálta.
Trína líonra ERSO, déanann an NCSE acmhainní breise teagaisc a leithdháileadh
ar bhunscoileanna le haghaidh leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais
íosmhinicíochta acu. Ní mór go gcuirfí tuairiscí gairmiúla ábhartha a thaispeánann eolas
measúnaithe agus diagnóise le hiarratais ar uaireanta teagaisc breise chun tacú le daltaí
a bhfuil míchumais íosmhinicíochta acu. Déantar leibhéil éagsúla d’uaireanta teagaisc
acmhainne a leithdháileadh ar scoileanna ag brath ar an gcatagóir de riachtanais
speisialta oideachas, dar le Ciorclán an ROS. Is é atá i gceist le riachtanais speisialta
oideachais íosmhinicíochta ná iad siúd nach dtagann chun cinn go minic sa phobal i
gcoitinne. Is iad sin ná:
• míchumas foghlama measartha, trom nó domhain
• máchail shuntasach fhisiceach nó chéadfach
• suaitheadh mothúchánach agus/nó deacrachtaí iompraíochta
• neamhord ar speictream an uathachais

Iar-bhunscoileanna
Déantar múinteoirí tacaíochta foghlama a leithdháileadh ar iar-bhunscoileanna ar
bhunús líon na ndaltaí atá cláraithe leo. Trína líonra ERSO, déanann an NCSE acmhainní
breise teagaisc a leithdháileadh ar iar-bhunscoileanna thar ceann daltaí a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais ardmhinicíochta nó íosmhinicíochta acu ag brath ar an
measúnú a ndearnadh orthu nó an diagnóis a tugadh dóibh. Braitheann na leithdháiltí
a dhéanann na ERSOnna ar líon na ndaltaí a bhfuarthas tar éis measúnú go bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu. Ní mór go gcuirfí tuairiscí gairmiúla ábhartha a
thaispeánann eolas measúnaithe agus diagnóise le hiarratais ar uaireanta teagaisc
breise chun tacú le daltaí a bhfuil míchumais íosmhinicíochta acu.
Déantar leibhéil éagsúla d’uaireanta teagaisc acmhainne a leithdháileadh ar scoileanna ag
brath ar na catagóirí éagsúla de riachtanais speisialta oideachais, dar le Ciorcláin an ROS.

Ranganna príomhshrutha i scoileanna príomhshrutha: tacaíocht ó
chúntóirí riachtanas speisialta
I mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna príomhshrutha, féadfar tacaíocht ó
chúntóir riachtanas speisialta (CRS) a chur ar fáil trí mheán an NCSE do leanaí a bhfuil
riachtanais speisialta chúraim acu a eascraíonn ó mhíchumas. Ceaptar CRSanna chuig
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scoileanna chun cabhrú le riachtanais chúraim daltaí atá faoi mhíchumas. I measc na
ngníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith san áireamh tá cabhrú le gníomhaíochtaí mar
ghléasadh, bheathú agus shoghluaisteacht. Ní thagann sé laistigh de chúram an CRS
daltaí a mhúineadh ná tacaíocht oideachasúil a chur ar fáil, toisc nach múinteoirí cáilithe
iad. Ní mór go múinfí gach dalta, iad siúd a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu
ach go háirithe, go díreach ag múinteoir ranga.
Tugann CRSanna tacaíocht chúraim do leanaí a mheastar go bhfuil gá acu leis an gcúram
sin chun freastal ar scoil. Ní cheaptar mar chúntóir pearsanta don leanbh aonair iad.
Acmhainn bunaithe ar an scoil atá i CRSanna agus is gnách go dtacaíonn siad le roinnt
leanaí a bhfuil riachtanais chúraim acu sa scoil.
Cabhraíonn CRSanna le leanaí scileanna maireachtála neamhspleáiche a fhorbairt,
ionas go mbeidh siad in ann idirghníomhú, an oiread agus is féidir, lena gcuid páirtithe
ranga agus piaraí. Tá sé tábhachtach nach mbraitheadh daltaí an iomarca ar thacaíocht
ó CRS aosach. De réir mar a fhásann agus mar a fhorbraíonn leanaí agus mar a éiríonn
siad níos neamhspleáiche, d’fhéadfadh go mbeadh níos lú tacaíocht CRS ag teastáil
uathu agus iad ag dul ar aghaidh tríd an scoil.
Déanfaidh scoileanna iarratas ar thacaíocht CRS, má theastaíonn, i gcás daltaí:
• a bhfuil géarghá acu le cúnamh cúraim mar thoradh ar chúinsí míochaine
• a bhfuil lagú mór fisiceach nó céadfach orthu, nó
• áit a bhféadfadh a gcuid iompraíochta iad féin nó daltaí eile a chur i mbaol.
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I gcás iarratas ar CRS, tá ar an scoil tuairiscí gairmiúla ábhartha a sheoladh a
thaispeánann nádúr agus fairsinge riachtanais chúraim an linbh. Agus iad ag déanamh
iarratais ar thacaíocht CRS, iarrtar ar scoileanna smaoineamh ar an tábhacht a
bhaineann le cothrom a bhaint amach idir an gá atá ag an leanbh le tacaíocht chúraim
riachtanach agus ar cheart an linbh chun scileanna neamhspleáchais phearsanta a
shealbhú (Ciorclán ROS Oideachas Speisialta 07/02).
Ní mór go mbeadh iarratas scoile ar sheirbhísí CRS bunaithe ar:
• thuairisc ón ngairmí a rinne riachtanais speisialta chúraim an linbh a dhiagnóisiú
• fhianaise a chuireann síos ar riachtanas speisialta chúraim an linbh, ar na fáthanna
a bhfuil tacaíocht ó CRS riachtanach agus ar na tairbhí a bhainfeadh an leanbh as
tacaíocht chúraim den sórt sin a fháil i suíomh scoile.
Déanann ERSOnna tacaíocht CRS a leithdháileadh ar an scoil ar bhunús lánaimseartha
nó páirtaimseartha i gcomhthéacs riachtanais iomlána na scoile agus de réir bheartas
reatha an ROS. Ní bhaineann dualgais an CRS leis an teagasc. Ní mór don scoil socrú a
dhéanamh chun a cuid ball foirne CRS a úsáid chun freastal ar riachtanais chúraim na
ndaltaí go léir a aithníodh go bhfuil cúnamh ag teastáil uathu.

Tacaí a aistriú ón mbunscoil chuig an iar-bhunscoil
Ní aistrítear na tacaí breise a fhaigheann do leanbh sa bhunscoil chuig an iar-bhunscoil
(meánscoil) sa ghnáthchúrsa. Is é an fáth leis sin ná go n-athraíonn riachtanais an linbh
le himeacht ama agus go bhféadfadh go mbeadh níos mó nó níos lú tacaíochta ag
teastáil uathu chun dul i ngleic leis an saol san iar-bhunscoil. Chomh maith leis sin is í
an bhunscoil a fhostaíonn an CRS agus/nó múinteoir acmhainne agus ní hamhlaidh go
n-aistrítear na fostaithe sin go huathoibríoch ó fhostóir amháin go fostóir eile.
Nuair a aistríonn do leanbh ó bhunscoil go hiar-bhunscoil, ní mór don iar-bhunscoil
iarratas a dhéanamh ar an NCSE chun acmhainní a fháil. Chun é sin a dhéanamh, beidh
tuairiscí gairmiúla suas le dáta mar gheall ar do leanbh ag teastáil ón iar-bhunscoil.
Má bhí tacaíocht breise teagaisc ó mhúinteoir tacaíochta foghlama/acmhainne ag do
leanbh agus iad ag an mbunscoil– bhí an tacaíocht sin á cur ar fáil gan ghá le measúnú
foirmiúil ná diagnóis fhoirmiúil maidir le riachtanais speisialta oideachais– anois beidh ort
measúnú/diagnóis fhoirmiúil a fháil chun socrú an bhfuil riachtanas speisialta oideachais
ag do leanbh. Beidh sé riachtanach an measúnú sin a dhéanamh i bhfad roimh thosú
na bliana iar-bhunscoile. Ní mór an measúnú a sheoladh chuig an iar-bhunscoil luath
go leor chun go mbeidh dóthain ama ag an scoil iarratas a dhéanamh ar thacaí breise
teagaisc. Féadann do ERSO comhairle a thabhairt duit mar gheall ar an ábhar sin.
Má measadh go foirmiúil cheana féin go bhfuil riachtanas speisialta oideachais
ardmhinicíochta ag do leanbh d’fhéadfadh go mbeadh na tuairiscí ábhartha agat
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cheana féin ach beidh ort cur faoi deara iad a thabhairt suas le dáta. Féadann do ERSO
comhairle a thabhairt duit mar gheall ar an ábhar sin.
Má fuair do leanbh tacaíocht bhreise teagaisc ag an mbunscoil le haghaidh riachtanas
speisialta íosmhinicíochta beidh na tuairiscí ábhartha agat cheana féin – cé go
bhféadfadh go mbeadh ort cur faoi deara iad a thabhairt suas le dáta. Féadann do ERSO
comhairle a thabhairt duit maidir leis an ábhar sin.
I gcás tacaíocht CRS le haghaidh riachtanais chúraim linbh, d’fhéadfadh go mbeadh na
tuairiscí ábhartha ón mbunscoil agat cheana féin, ach seans go mbeadh ort cur faoi deara
iad a thabhairt suas le dáta toisc go bhféadfadh go mbeadh athrú tagtha ar riachtanais
chúraim do linbh. De réir mar a éiríonn riachtanais chúraim leanaí níos lú agus mar
a éiríonn siad níos neamhspleáiche, tá cuspóir lárnach a bhí i gceist nuair a cuireadh
tacaíocht CRS ar fáil ar an gcéad dul síos bainte amach. Ansin is féidir an leibhéal tacaíochta
ó CRS a theastaíonn ón leanbh agus sé/sí ag tosú ag an iar-bhunscoil a laghdú.

Cén chaoi a gcuirtear tacaíocht ar fáil i scoileanna agus ranganna
príomhshrutha?
Ba cheart go ndéanfadh an tacaíocht bhreise teagaisc go léir a thugtar do do leanbh an
tacaíocht a dhéanann an múinteoir ranga/ábhair a sheachadadh sa ghnáthshuíomh seomra
ranga a fhorbairt agus a chomhlánú. (Ciorclán ROS 02/05). Is féidir tacaíocht bhreise
éifeachtach teagaisc a chur ar fáil do do leanbh ar roinnt bealaí éagsúla lena n-áirítear:
1. múineann an múinteoir ranga do leanbh, mar chuid de ghrúpa beag sa
ghnáthsheomra ranga
2. tógtar do leanbh amach le haghaidh teagasc duine le duine
3. glacann do leanbh páirt i rang ina bhfuil teagasc foirne ar siúl.
[Is é a chiallaíonn teagasc foirne ná go dtéann an múinteoir acmhainne nó an
múinteoir tacaíochta foghlama isteach i rang leis an múinteoir ranga agus go
roinneann siad pleanáil agus seachadadh an ranga.]
Taispeánann an taighde nach féidir a rá maidir le haon cheann de na samhlacha thuas go
n-oireann siad do na leanaí go léir a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ar feadh
a saoil go léir ar scoil. Bíonn an chuid is mó de scoileanna solúbtha agus d’fhéadfaidís na
samhlacha go léir a bhfuil cur síos orthu thuas a úsáid, i dteaglaimí éagsúla.

Múinteoirí acmhainne agus tacaíochta foghlama
Oibríonn múinteoirí acmhainne agus tacaíochta foghlama chun feabhas a chur ar
thorthaí oideachasúla le haghaidh leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu
ar roinnt bealaí éagsúla lena n-áirítear:
• measúnú agus taifead a dhéanamh ar riachtanais agus ar dhul chun cinn an linbh
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• spriocanna sonracha bainteach le ham a shocrú le haghaidh gach linbh agus aontú
orthu siúd leis an múinteoir ranga agus an bpríomhoide
• na leanaí a mhúineadh, i seomra ar leithligh nó leis an gcuid eile de rang an linbh
• comhairle a thabhairt do mhúinteoirí ranga maidir leis an gcuraclam a idirdhealú
chun oiriúint do leanaí éagsúla
• cruinnithe a reáchtáil le tuismitheoirí agus comhairle a thabhairt dóibh, agus an
múinteoir ranga in éineacht leo, de réir mar is gá
• cruinnithe a reáchtáil le gairmithe eile mar shíceolaithe, theiripeoirí urlabhra is
teanga, múinteoirí cuairte maidir le riachtanais speisialta oideachais linbh.

An Roinn Oideachais agus Scileanna; catagóirí de riachtanais speisialta
oideachais chun críocha acmhainní a leithdháileadh
Tá gach leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici uathúil agus tá
riachtanais aonair aige/aici. Rinneadh sainmhínithe áirithe ar riachtanais speisialta
oideachais a fhorbairt sa bheartas agus sa reachtaíocht le blianta beaga anuas. Tá
cuntas tugtha in Aguisín 1: den leabhrán seo ar na sainmhínithe a úsáideann an Roinn
Oideachais agus Scileanna chun acmhainní breise a leithdháileadh ar dhaltaí a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu. Tá cuid de chiorcláin lárnacha an ROS cuimsithe sa
Leabharliosta ag deireadh an leabhráin seo.

Ranganna speisialta i scoileanna príomhshrutha: tacaíochtaí breise
teagaisc agus CRS
D’fhéadfadh go mbeadh sé ar leas linbh a bhfuil riachtanais chasta nó throma aige/aici
a c(h)uid oideachais a fháil i rang speisialta atá ceangailte le scoil phríomhshrutha, nó
i scoil speisialta. Sna scoileanna sin go léir tá níos lú daltaí sna ranganna– líon chomh
híseal le seisear daltaí i roinnt ranganna – chun cabhrú leis an scoil freastal ar riachtanais
oideachasúla na leanaí a fhreastalaíonn uirthi. Chomh maith leis sin tugtar cistiú breise
do scoileanna speisialta agus do scoileanna príomhshrutha a bhfuil ranganna speisialta
iontu.
I gcás leanaí atá i scoileanna agus ranganna speisialta bíonn i bhfad níos lú daltaí ina
gcuid ranganna i gcomparáid le leanaí i ranganna príomhshrutha. Ina theannta sin,
d’fhéadfadh go dtabharfaí leibhéal bonnlíne de thacaíocht CRS do scoileanna agus
ranganna speisialta, is é sin ná leithdháileadh de CRSanna in aghaidh ranga, chun próifíl
na riachtanas cúraim a bhfuiltear ag súil leo sa rang a thógáil san áireamh. Mar shampla
ceadaítear múinteoir amháin agus beirt CRS le haghaidh ranga ina bhfuil seisear leanaí
a bhfuil míchumais fhoghlama ghinearálta troma/doimhne orthu.
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Féadfaidh an NCSE tacaíocht bhreise CRS os cionn an leithdháileadh bonnlíne de
thacaíocht CRS a cheadú áit a bhfuil leanaí aonair cláraithe a bhfuil riachtanais mhóra
chúraim acu atá os cionn an leibhéil a mbítear ag súil leis de ghnáth sa rang. Déantar
athbhreithniú ar an leithdháileadh sin gach bliain agus is féidir é a athrú de réir
riachtanais athraitheacha na ndaltaí atá i gceist.

Tacaíochtaí breise
Tugann an Roinn Oideachais agus Scileanna cistiú freisin do na tacaíochtaí seo a
leanas le haghaidh leanaí atá cláraithe i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna
príomhshrutha agus i scoileanna speisialta, áit ar gá:
• Iompar scoile áit a bhfuil an dalta ag freastal ar an scoil phríomhshrutha, rang
speisialta/ scoil speisialta aitheanta, a bhfuil acmhainní á dtabhairt dó/di nó ar féidir
acmhainní a thabhairt dó/di, chun riachtanais speisialta oideachais an linbh a riar.
Ar chúinsí áirithe ceadóidh an Roinn cúnamh deontais i dtreo an chostais as iompar
príobháideach. Is féidir sonraí na scéime a fháil ar láithreán gréasáin an ROS faoin
Rannóg Iompar Scoile. Má roghnaíonn tú do leanbh a chur ar scoil atá níos faide ón
teach ná an scoil is gaire ar féidir acmhainní a thabhairt di chun riachtanais do linbh
a riar, ní chuirtear iompar scoile ar fáil.
• Cúntóirí ar iompar scoile le haghaidh leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais
acu.
• Deontais ar fáil do theaghlaigh leanaí atá bodhar/a bhfuil lagú éisteachta orthu le
haghaidh teagaisc i dteanga chomharthaíochta.
• Deontais le haghaidh teicneolaíochta cúnta mar áiseanna raidió, meaisíní Braille
agus ríomhairí.
• Deontais le haghaidh sainsuíochán agus saintroscáin eile.
• Deontais tosaithe chun trealamh agus ábhair a cheannach i ranganna speisialta.

Tá do scoil agus an ERSO áitiúil ar fáil chun cabhrú leat an
ghluaiseacht ón mbunscoil chuig an iar-bhunscoil a phleanáil.
Tabharfaidh do scoil sonraí teagmhála do ERSO áitiúil duit
agus tá siad ar fáil freisin ar láithreán gréasáin an NCSE ag
www.ncse.ie.
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Foghlama ann?
D’fhéadfadh go mbeadh míchumas foghlama de nádúr ginearálta nó sonrach ar leanbh.
Tá difríocht mhór idir míchumas foghlama sonrach agus míchumas foghlama ginearálta
agus tugtar míniú níos sonraí ar na difríochtaí suntasacha sin sna codanna thíos.

Míchumas foghlama ginearálta (MFG)
Bíonn sé níos deacra do leanaí a bhfuil míchumais fhoghlama ghinearálta orthu
foghlaim, tuiscint agus rudaí a dhéanamh ná mar a bhíonn do leanaí den aois chéanna.
Féadann siad leanúint orthu ag foghlaim agus ag déanamh dul chun cinn le linn a saoil
go léir ach tarlóidh sé níos maille i gcomparáid le leanaí eile.
Féadann míchumas foghlama ginearálta a bheith éadrom, measartha, trom nó
domhain. Féadann an míchumas dul i bhfeidhm ar bhealaí difriúla ar gach duine, agus
próifíl uathúil láidreachtaí agus riachtanas á thaispeáint ag gach leanbh.
Is é an síceolaí an gairmí a dhéanann measúnú ar chumas foghlama leanaí. Nuair a
dhéanann síceolaithe amhlaidh, tógann siad roinnt
fachtóirí éagsúla san áireamh.
		 Ina measc tá:
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• aois an linbh
• an chaoi a bhfuil an leanbh ag dul i ngleic le gnáth-thascanna laethúla ar scoil agus
sa bhaile mar airgead a úsáid, obair bhaile, dul chuig an siopa, gléasadh, beathú
agus mar sin de
• cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil an leanbh ag cur aithne ar a gcuid piaraí agus an
bhfuil siad in ann páirt a ghlacadh, go hoiriúnach, i gcluichí agus i ngníomhaíochtaí eile
• cén chaoi a n-éiríonn leis an leanbh i dtrialacha eagna cinn, léitheoireachta,
uimhearthachta
• cumas an linbh teanga a úsáid agus a thuiscint

Míchumas foghlama ginearálta measartha
Forbraíonn leanaí a bhfuil míchumais fhoghlama ginearálta mheasartha orthu ag ráta
níos ísle ná leanaí eile. D’fhéadfadh go dtógfadh a gcuid urlabhra agus teanga níos faide
chun forbairt. D’fhéadfadh go mbeadh deacrachtaí acu le coincheapa, ar nós datha, a
chur le chéile agus lena gcuid smaointe a chur i bhfocail. D’fhéadfadh go dtaispeánfadh
roinnt leanaí easpa comhordaithe i ngníomhaíochtaí luaileacha, mar shampla, scríobh,
peil, scipeáil nó iallacha bróige a cheangal. Féadann sé a bheith níos deacra do na leanaí
sin aird a thabhairt sa rang agus cuimhneamh ar a bhfuil foghlamtha acu. D’fhéadfadh
go mbeadh níos mó deacrachta acu leis an méid a fhoghlaimíonn siad sa seomra ranga
a chur i bhfeidhm i suíomhanna eile. Bíonn deacrachtaí ag leanaí a bhfuil míchumais
fhoghlama ghinearálta éadroma acu leis an gcuid is mó de réimsí an churaclaim ar scoil,
lena n-áirítear léamh, scríobh, tuiscint agus matamaitic.
Chomh maith leis féin féadann sé tógáil níos faide dóibh na scileanna a fhorbairt atá
riachtanach don saol laethúil lena n-áirítear an cumas aire a thabhairt dóibh féin agus
dáimh a bheith acu le daoine eile. I gcás roinnt leanaí a bhfuil míchumas foghlama
ginearálta measartha orthu d’fhéadfadh go mbeadh sé deacair dóibh iad féin a chur in
oiriúint do shaol na scoile agus d’fhéadfadh go dtaispeánfaidís comharthaí d’iompar míoiriúnach nó d’iompar a d’fhéadfaí a mheas gur iompar mí-aibí é.

Míchumas foghlama ginearálta measartha
Feictear i gcás leanaí a bhfuil míchumais ghinearálta mheasartha orthu go mbíonn
moilleanna suntasacha i gceist maidir le clocha míle forbartha a bhaint amach, mar
shiúil, chaint, léamh agus mar sin de. Bíonn deacracht mhór acu le litearthacht agus
le huimhearthacht bhunúsach agus cuirtear isteach ar a gcuid teanga, cumarsáide,
forbartha pearsanta agus sóisialta. Bíonn sé an-deacair do go leor daltaí a bhfuil
míchumais fhoghlama ginearálta measartha acu díriú isteach ar thascanna agus an
méid a fhoghlaimíonn siad a aistriú ó shuíomh amháin go suíomh eile. Teastaíonn treoir
shimplí, dhíreach agus shoiléir uathu chun go bhféadann siad leas a bhaint as suíomh an
tseomra ranga.
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D’fhéadfadh go mbeadh míchumais nó reachta eile ar roinnt leanaí a bhfuil míchumais
fhoghlama ginearálta orthu, lena n-áirítear neamhoird ar speictream an uathachais,
reachta míochaine, míchumais fhisiceacha agus/nó chéadfacha, agus deacrachtaí
mothúchánacha/iompraíochta.

Míchumas foghlama ginearálta trom/domhain
Feictear i gcás leanaí a bhfuil míchumais fhoghlama throma/dhoimhne orthu go
mbíonn moilleanna troma i gceist maidir le clocha míle forbartha a bhaint amach. Bíonn
a gcuid feasachta agus tuisceana bunúsaí orthu féin agus ar an domhan mórthimpeall
orthu teoranta ag a leibhéal míchumais. Is gnách go mbíonn deacrachtaí móra acu le
cumarsáid a dhéanamh le daoine agus leis an domhan lasmuigh. Bíonn míchumais
nó reachta eile ar go leor de na leanaí sin, lena n-áirítear neamhoird ar speictream
an uathachais, reachta míochaine, míchumais fhisiceacha agus/nó chéadfacha, agus
deacrachtaí mothúchánacha/iompraíochta.
Braithfidh leanaí a bhfuil míchumais fhoghlama ghinearálta throma/dhoimhne orthu
ar dhaoine eile le linn a saoil chun cabhrú leo lena gcuid riachtanas bunúsach mar
shoghluaisteacht, chumarsáid, bheathú agus úsáid an leithris.

Catagóirí de mhíchumas ginearálta foghlama
Is féidir úsáid a bhaint as scór IQ mar tháscaire d’fheidhmiú intleachtach, dá airde an
scór is ea is airde an feidhmiú. Glactar leis go mbíonn gnáthscór IQ idir an raon 90-110,
agus gurb é 100 an meánscór. Tá scór IQ a thiteann áit éigin idir 85 agus 115 ag thart ar
68% of de dhaoine, mar atá léirithe i bhFigiúr 1 thíos. Ní bheifí ag súil go mbeadh scór IQ
de níos lú ná 70 ach ag 2% de dhaoine.
Figiúr 1: Dáileadh Scóir IQ
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IQ Score
Foinse: Bunaithe ar an tomhas eagna cinn Stanford-Binet mar a d’fhorbair Terman (1916).
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Chun críocha tacaíochtaí breise a dheonú ar scoileanna, seo a leanas mar a shainíonn an
ROS na catagóirí de mhíchumas foghlama ginearálta:
MFG Éadrom: Scór IQ idir 50 agus 70 i dtriail éirime caighdeánaithe
MFG Measartha: Scór IQ idir 35 agus 49 i dtriail éirime caighdeánaithe
MFG Trom/Domhain: Scór IQ de níos lú ná 35 i dtriail éirime caighdeánaithe
Chun míchumas foghlama ginearálta a dhiagnóisiú go foirmiúil ní mór go mbeadh
lagú suntasach á fhulaingt ag an dalta maidir le feidhmiú oiriúnaitheach nó scileanna
ginearálta maireachtála.

Sain-mhíchumas foghlama
Tá difríocht mhór idir sain-mhíchumas foghlama agus míchumas foghlama ginearálta.
Bíonn deacracht ag leanbh a bhfuil sain-mhíchumas foghlama air/uirthi i réimse
shonrach den fhoghlaim mar léamh, scríobh, litriú agus uimhríochtúil. Bíonn a gcuid
deacrachtaí an-sonrach agus ní féidir iad a chur i leith cúiseanna eile mar shampla
a gcumas ginearálta a bheith faoi mheán, lagú radhairc nó éisteachta, fachtóirí
mothúchánacha nó riocht fhisiceach. Féadann an duine idir deacrachtaí measartha agus
troma a fhulaingt.
Áirítear le sain-mhíchumais fhoghlama:
Disléicse ar deacracht í maidir le léitheoireacht a fhoghlaim. D’fhéadfadh go
mbeadh sé deacair don leanbh a bhfuil disléicse air/uirthi focail a fhoghlaim nó an
méid atá scríofa a thuiscint.
Dioscalcúile ar deacracht le huimhreacha í. D’fhéadfadh go mbeadh sé deacair don
leanbh a bhfuil dioscalcúile air/uirthi a thuiscint cén chaoi a n-oibríonn uimhreacha
nó go mbeadh deacracht acu maidir le comhaireamh nó suimiú, dealú, iolrú agus
roinnt a fhoghlaim.
Diosgraife ar deacracht í maidir le scríobh/litriú. Ciallaíonn sé sin go mbíonn sé
deacair don leanbh scríobh go hinléite agus go bhféadfadh go mbeadh deacrachtaí
aige/aici maidir le litriú. D’fhéadfadh go mbeadh sé deacair dóibh ord agus eagar a
chur ar a gcuid smaointe agus iad ag scríobh scéil nó aiste.

Níl i riachtanas speisialta oideachais ach gné amháin d’fhorbairt
an linbh; níor cheart go mbeadh saol an linbh faoi smacht aige.
Tá go leor gnéithe eile ag baint le forbairt an linbh lena n-áirítear
pearsantacht, an cumas cumarsáid (cumarsáid bhriathartha agus
neamhbhriathartha) a dhéanamh, dianseasmhacht agus neart,
an cumas taitneamh a bhaint as an saol, cibé cumas féideartha
atá acu.
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nDéantar Measúnú
ar Riachtanais
Oideachais Linbh?
Na Chéad Chéimeanna
I bhformhór na gcásanna is é an rud is tábhachtaí ná measúnú agus idirghabháil luath a
dhéanamh chun tús maith a thabhairt do leanaí. Is iad na tuismitheoirí a mbíonn taithí
céad láimhe acu ar fhorbairt a linbh agus mura bhfuil an fhoghlaim ag dul ar aghaidh
go maith is mó is cosúil gurb iad siúd a thabharfaidh an méid sin faoi deara. I roinnt
cásanna, áfach, d’fhéadfadh nach dtiocfadh míchumais fhoghlama nó míchumais eile
chun solais go mbeadh an leanbh ar scoil cheana féin.

Cén chaoi a nDéantar Measúnú ar Riachtanais Oideachais Linbh?

Má chreideann tú go bhféadfadh go mbeadh riachtanais speisialta oideachais ag do
leanbh agus go bhfuil tacaíocht ag teastáil uaidh/uaithi ba cheart duit ar an gcéad dul
síos labhairt le d’altra sláinte poiblí (ASP) a thabharfaidh comhairle agus treoir duit.

Na Blianta Luatha
D’fhéadfadh go ndéanfadh dochtúirí ginearálta nó altraí poiblí nó a dtuismitheoir(í) féin
leanaí a atreorú chuig foirne luath-idirghabhála nó chuig seirbhísí teiripe atá bunaithe
sa phobal. Sna cásanna sin, déantar measúnú ar riachtanais an linbh mar chuid den
tseirbhís sin. Sna blianta luatha, dírítear measúnú agus idirghabháil an FSS ar chúrsaí
sláinte den chuid is mó.
Má tá do leanbh faoi bhun 5 bliana d’aois agus má tá sé/sí faoi mhíchumas, tá sé/
sí i dteideal measúnú a fháil faoin Acht um Míchumas, 2005. Féadann tú iarratas a
dhéanamh ar an FSS, trí mheán d’Oifigeach Measúnaithe áitiúil chun an measúnú
neamhspleách riachtanas sin a fháil saor in aisce. Is féidir féachaint ar liosta d’oifigí
áitiúla an FSS ar láithreán gréasáin an FSS ag:
http://www.hse.ie/eng/services/Find_a_Service/LHO/.
Tá Oifig Measúnaithe ag gach Oifig Sláinte Áitiúil. Féadann siad cabhrú leat le hiarratas
do linbh agus cúnamh agus tacaíocht a thabhairt duit le linn an phróisis. Is é an
tOifigeach Measúnaithe atá freagrach as tuairisc mheasúnaithe do linbh a eisiúint.
Bíonn an measúnú saor in aisce agus bunaithe go hiomlán ar riachtanais do linbh, agus
déantar é is cuma faoi chostas ná fáil na seirbhísí a aithnítear sa tuairisc mar sheirbhísí
atá oiriúnach chun riachtanais an linbh an riar. Má thagann an tOifigeach Measúnaithe
ar an gconclúid go bhféadfadh go mbeadh sé riachtanach seirbhís oideachais a chur
ar fáil le haghaidh do linbh, iarrann sé/sí ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas
Speisialta, i scríbhinn, cabhrú leis an measúnú a dhéanamh.
Cabhraíonn measúnú riachtanas le próifíl a chruthú de láidreachtaí agus riachtanais
aonair do linbh. Eiseofar tuairisc mheasúnaithe ort agus tabharfaidh sé sin sonraí ar
riachtanais sláinte agus oideachais do linbh agus ar aon seirbhísí a d’fhéadfadh a bheith
ag teastáil chun na riachtanais sin a riar. Beidh an tuairisc mheasúnaithe mar bhunús do
Ráiteas Seirbhíse ina dtabharfar cuntas ar na seirbhísí a chuirfear ar fáil do do leanbh, ag
tógáil fáil na seirbhíse san áireamh. Gheobhaidh tú tuairisc mheasúnaithe agus ráiteas
seirbhíse do linbh ag an am céanna.
Ciallaíonn sé sin go mbeidh do ERSO ar a (h)eolas faoi riachtanais áirithe do linbh agus
sé/sí ag tosú ar scoil. Mura bhfuil tú sásta leis an measúnú nó an ráiteas seirbhíse,
féadann tú do chuid ábhar imní a chur in iúl don FSS, a eagróidh athbhreithniú ar do
chás.
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Leanaí ar aois scoile
Má tá do leanbh ag an mbunscoil cheana féin, agus má chreideann tú go bhfuil
deacracht aige/aici maidir le foghlaim nó sóisialú, is é an chéad rud atá le déanamh ná
labhairt leis an múinteoir ranga agus/nó le príomhoide na scoile. Má tá do leanbh san
iar-bhunscoil ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an teagascóir ranga, an gceann
bliana nó leis an bpríomhoide. Trí dhea-chumarsáid le scoil do linbh beidh sé níos éasca
duit riachtanais speisialta oideachais a aithint chomh luath agus is féidir.
Is é atá sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (a dtugtar NEPS uirthi go
coitianta) ná seirbhís a thacaíonn le scoileanna chun riachtanais leanaí a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu a riar. Tá córas forbartha ag an NEPS chun leanaí a
aithint agus a thacú, a dtugtar Contanam Tacaíochta air. Is é atá i gceist leis an gcóras sin
ná eolas a bhailiú agus bealaí a shocrú chun cabhrú le dul chun cinn agus athbhreithniú
a dhéanamh air. Feidhmíonn an Contanam Tacaíochta ar thrí leibhéal éagsúla– sna
bunscoileanna tugtar Classroom Support, School Support agus School Support Plus ar na
leibhéil. Sna hiar-bhunscoileanna tugtar Support for All, School Support (for some) agus
School Support Plus (for a few) ar na trí leibhéal tacaíochta.
Is é atá i gceist le Classroom Support/Support for All ná teagasc éifeachtach sa seomra
ranga agus aithint luath. Moltar do mhúinteoirí a gcuid teagaisc a chur in oiriúint
(tugtar idirdhealú air sin, féach leathanach 35) chun riachtanais agus cumais éagsúla
leanaí a thógáil san áireamh. Chomh maith leis sin cabhraíonn scoileanna le leanaí
trí chórais a bheith i bhfeidhm acu a thacaíonn le foghlaim agus le
forbairt shóisialta na ndaltaí go léir. Is féidir é sin a bhaint amach
ar go leor bealaí. D’fhéadfadh go mbeadh córas buddy i bhfeidhm
le haghaidh daltaí nua na chéad bliana in iar-bhunscoil nó go
mbeadh córas luaíochta Dalta na Seachtaine i
bhfeidhm i seomra ranga bunscoile.
Teastaíonn School Support (for
some) nuair nach leor an méid atá á
dhéanamh sa ghnáthsheomra ranga
chun riachtanais an linbh a riar. Is minic go
mbíonn múinteoir tacaíochta foghlama nó
acmhainne rannpháirteach ann agus
go bhfaigheann roinnt daltaí, nó grúpaí
daltaí cabhair bhreise. D’fhéadfadh
go dtabharfaí an chabhair sin i roinnt
réimsí, lena n-áirítear cabhair le
léitheoireacht nó matamaitic, nó
cabhair le scileanna súgartha nó
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teanga. Is gnách go mbíonn Plean Tacaíochta i bhfeidhm le haghaidh leanaí a bhfuil an
chineál sin cabhrach á fáil acu.
Is gnách go mbaintear úsáid as School Support Plus (for a few) le haghaidh leanaí a bhfuil
riachtanais chasta agus/nó mharthanacha acu. Ní bhíonn an leibhéal sin tacaíochta
ag teastáil ach ó líon beag daltaí. D’fhéadfadh go mbeadh clár áirithe cabhrach, le
tacaíochtaí aonair agus le sain-idirghabhálacha ag teastáil uathu. Is gnách go mbeadh
Plean Tacaíochta nó Plean Oideachais Aonair i bhfeidhm le haghaidh leanaí a bhfuil an
chineál sin cabhrach á fáil acu.
Is ar leibhéal School Support Plus ar mó is cosúil go rachaidh síceoaithe ón NEPS i mbun
oibre leis na daltaí, na tuismitheoirí agus na múinteoirí. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar
an gcantanam tacaíochta ag www.education.ie.
Má chreideann tú go bhféadfadh go mbeadh sé riachtanach go dtabharfaí coinne le
síceolaí ón NEPS do do leanbh, ba cheart duit ar dtús riachtanais do linbh a phlé leis
an múinteoir agus/nó leis an bpríomhoide scoile. Ní gá do gach leanbh bualadh go
pearsanta leis an síceolaí. Déanann gach scoil atreoruithe chuig a síceolaí sa NEPS, a
chabhraíonn leis an scoil plean a fhorbairt.
I láthair na huaire is gnách go ndéanann an NEPS measúnú oideachasúil foirmiúil ar
leanaí scoile, nó go ndéantar é a shocrú go príobháideach áit nach bhfuil síceolaithe
ón NEPS ar fáil nó áit a roghnaíonn tuismitheoirí é a shocrú go príobháideach. Déantar
measúnuithe eile, mar mheasúnuithe Urlabhra agus Teanga nó Teiripe Saothair faoi
sheirbhísí pobail in oifigí sláinte áitiúla.
http://www.hse.ie/eng/services/Find_a_Service/LHO/.

Tá príomhról ag an múinteoir ranga maidir le leanaí a bhfuil
riachtanais speisialta acu a mheasúnú, a thacú agus a
theagasc. Is féidir le múinteoirí acmhainne agus foghlama
tacaíocht a thabhairt dóibh ina gcuid oibre. D’fhéadfadh
páirt a bheith ag gairmí eile chun grinnmheasúnú breise
a sholáthar le béim a chur ar láidreachtaí agus riachtanais
fhoghlama na ndaltaí a thabhairt, nuair is gá.
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Fhoghlaimeoidh do
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Bunscoileanna
Tá gach leanbh uathúil, agus láidreachtaí agus riachtanais aonair foghlama acu.
Tá páistelárnachas ag croí churaclam na mBunscoileanna. Aithnítear leis seo go
bhfuil cineálacha éagsúla foghlama ann agus go n-úsáideann leanaí bealaí éagsúla
le foghlaim. Ciallaíonn sé go bhfuil an curaclam agus na modhanna teagaisc i
mbunscoileanna leathan agus solúbtha ionas gur féidir riachtanais, cumais agus
suimeanna an linbh a chomhlíonadh.
Tá curaclam na mbunscoileanna deartha ionas gur féidir le múinteoirí é a ‘dhifreáil’ do
leanaí éagsúla. Trí dhifreáil a úsáid, mionathraíonn múinteoirí ceachtanna nó tascanna
sa dóigh is gur féidir le leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu páirt a ghlacadh
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sa churaclam agus tairbhe a bhaint as ag leibhéal agus luas atá oiriúnach dá gcuid
stíleanna foghlama agus dá gcuid riachtanas. Tá treoirlínte le húsáid i mbunscoileanna
soláthraithe ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA) dó na
múinteoirí siúd a theagascann daltaí a bhfuil míchumais ghinearálta fhoghlama acu.
Tá na treoirlínte seo mar chúnamh do mhúinteoirí na daltaí seo a chur san áireamh ina
ranganna. Tá mionsonraí an churaclaim do gach bunscoil ar fáil ar láithreán gréasáin an
NCCA (www.ncca.ie).

Iar-bhunscoileanna
Sa tsraith shóisearach sna hiar-bhunscoileanna, is é ón gcéad bhliain go dtí an tríú
bliain, leanann an chuid is mó do dhaltaí, iad siúd a bhfuil riachtanais speisialta acu
san áireamh, cúrsa staidéir as a dtagann Scrúdú do Teastas Sóisearach. Tairgeann
roinnt scoileanna freisin Clár Scoile don Teastas Sóisearach (JCSP) mar rogha eile
deimhniúcháin. Leis an JCSP déantar iarracht coinníollacha a chruthú ina bhfuil na
daoine óga i gceist in ann eispéareas dearfach scoile a bheith acu agus a bheith rathúil.
Tá treoirlínte soláthraithe ag an NCCA dó na múinteoirí siúd a theagascann daltaí
a bhfuil míchumais ghinearálta fhoghlama acu le húsáid i sraith shóisearach na
n-iarbhunscoileanna agus na scoileanna speisialta mar chúnamh do mhúinteoirí na
daltaí seo a chur san áireamh ina ranganna. Tá Creatlach Churaclaim á forbairt ag an
NCCA do líon beag daltaí sa tsraith shóisearach a bhfuil riachtanais speisialta acu nach
féidir leo scrúduithe don Teastas Sóisearach a dhéanamh. Tá tuilleadh faisnéise ar an
NCCA ar fáil ag www.ncca.ie.
Tar éis na sraithe sóisearaí déantar sraith shinsearach dhá nó thrí bliana, ag brath ar cé
acu an nglactar an bhliain roghnach idirlinne. Tá an bhliain idirlinne ar fáil i go leor iarbhunscoileanna. Tagann sí go díreach i ndiaidh na sraithe sóisearaí agus soláthraíonn sí
deis do mhic léinn, lena n-áirítear daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu,
réimse leathan d’ionchuir oideachais a eispéiriú, taithí oibre san áireamh, thar bhliain
atá saor ó scrúduithe foirmiúla.
Le linn an dá bhliain deiridh sa tsraith shinsearach, is féidir le daltaí clár amháin as trí
chlár a ghlacadh, agus déantar scrúdú stáit ag an deireadh. Is iad seo a leanas na cláir:
• an Ardteistiméireacht traidisiúnta (Bunaithe)
• Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP)
• an Ardteistiméireacht Fheidhmeach (LCA).
Tá aidhmeanna difriúla agus fócas difriúil ag na trí chlár. Tá éagsúlacht freisin ar an dóigh
a ndéantar na daltaí a mheasúnú thar na trí chlár. Beidh do scoil in ann comhairle a
thabhairt duit ar na cláir is oiriúnaí do do leanbh tar éis na sraithe sóisearaí.
36

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu

Céard a Fhoghlaimeoidh do Leanaí ar Scoil?

Tá mionsonraí an churaclaim sna h-iarbhunscoileanna ar fáil ar láithreán gréasáin an
NCCA.

Freastal réasúnta i scrúduithe teastais
Oibríonn Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC) an scéim um Fhreastal Réasúnta i
Scrúduithe Teastais (RACE). Faoin scéim seo, d’fhéadfadh daltaí a bhfuil buanriochtaí nó
riochtaí fadtéarma orthu, riochtaí a chuirfidh isteach go suntasach ar a bhfeidhmíocht
sna scrúduithe stáit, iarratas a dhéanamh don SEC le haghaidh freastail (freastal)
réasúnta ionas go mbeidís in ann na scrúduithe a dhéanamh (http://www.
examinations.ie/). D’fhéadfadh iad seo a leanas a bheith sna freastail atá i gceist:
• díolúine ó chodanna ar leith den scrúdú
• socruithe chun ceistpháipéir a léamh don mhac léinn
• aistriúcháin Braille de cheistpháipéir
• cead freagraí a thaifeadadh ar théipthaifeadán, chlóscríobhán nó phróisálaí focal
• deachtú d’fhreagraí chuig duine atá ag feidhmiú mar scríbhneoir in ionad chuig
• téipthaifeadán
• deich nóiméad d’am breise.

Díolúine ó staidéar ar an nGaeilge
D’fhéadfadh daltaí ar leith a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a bheith
díolmhaithe ó staidéar ar an nGaeilge. Tá sonraí na scéime seo ar fáil in Imlitir ROS
Circular 12/96 atá ar fáil ag http://www.education.ie/servlet/blobservlet/pc12_96.doc.

Cláir eile
I dteannta na gcúrsaí thuas, tugann roinnt daltaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu i roinnt scoileanna speisialta agus in iar-bhunscoileanna príomhshrutha
faoi chúrsaí as a dtagann dámhachtainí Chomhairle na nDámhachtainí Breisoideachais
agus Oiliúna (FETAC). Tá FETAC freagrach as na caighdeáin le haghaidh dámhachtainí
ainmnithe ag leibhéil 1 go 6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí a leagan amach. Ó
bhí 2006 ann, leag FETAC caighdeáin amach le haghaidh dámhachtainí ainmnithe
ag leibhéil 1 agus 2, agus thug siad trí theastas nua isteach ag na leibhéil seo ar na
mallaibh. D’fhéadfadh deis a bheith ann do mhic léinn a bhfuil míchumais suntasacha
foghlama acu agus nach bhfuil in ann rochtain a fháil ar chláir don Teastas Sóisearach nó
don Ardteistiméireacht, le deimhniúchán a bhaint amach.
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Is foras faofa cáiliúcháin sa Ríocht Aontaithe é ASDAN a chruthaíonn deiseanna
d’fhoghlaimeoirí le forbairt shóisialta agus phearsanta a bhaint amach trí réimse leathan
de Dhámhachtainí agus Cáilíochtaí ASDAN a bhaint amach. Forbraíodh cuid de na
dámhachtainí d’fhoghlaimeoirí a bhfuil deacrachtaí foghlama measartha, troma, casta,
dáiríre nó iolracha acu. Tá na dámhachtainí seo ar fáil i líon beag de scoileanna in Éirinn.
Inseoidh an príomhoide duit má tá na roghanna thuas ar fáil i scoil do linbh.

Pleananna aonair oideachais
Is plean aonair oideachais (PAO) é plean scríofa a thugann treoir d’fhoghlaim agus do
dhul chun cinn an linbh. Leagann an PAO amach na spriocanna foghlama le baint amach
ag an leanbh thar thréimhse ama áirithe agus liostáiltear na straitéisí teagaisc, na
hacmhainní agus na tacaíochtaí atá riachtanach chun na spriocanna sin a bhaint amach.
Ba chóir do na múinteoirí é a fhorbairt agus a athbhreithniú i gcónasc le tuismitheoirí,
daltaí agus, nuair is gá, le daoine eile a bhfuil baint acu le hoideachas do linbh.
Luann an PAO spriocanna a bhaineann le forbairt iomlán an dalta. Taifeadann sé é sin
atá sa bhreis ar nó difriúil den churaclam difreáilte atá á theagasc cheana féin do gach
leanbh sa seomra ranga. Dá bhrí sin, ní ghlacann PAOnna ionad den churaclam atá á
theagasc do gach leanbh sa scoil, ach d’fhéadfadh sé rochtain an linbh ar an gcuraclam a
chomhlánú. Díríonn an PAO aird ar na torthaí comhaontaithe ba chóir do leanaí a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu a bhaint amach ar scoil, agus ligtear dá gcuid dul
chun cinn a thaifeadadh.
Nuair a chuirfear an tAcht EPSEN 2004 i bhfeidhm go hiomlán, déanfaidh sé foráil do
cheart do linbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu PAO a bheith acu. Cé nár
tháinig an t-alt seo den Acht i bhfeidhm fós, baineann a lán múinteoirí agus scoileanna
úsáid as PAOnna cheana féin ina gcuid oibre le leanaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais níos casta acu.
Rinne an NCSE leabhrán dar teideal ‘Guidelines on the Individual Education Plan Process’
(2006). Tá an treoirleabhar seo ar dhea-chleachtas i dtaca le hullmhú, cur i bhfeidhm
agus athbhreithniú de PAOnna ar fáil ar láithreán gréasáin an NCSE.

Tá gach leanbh uathúil, agus láidreachtaí agus riachtanais
aonair foghlama acu. Dá bhrí sin, ba chóir go mbeadh rochtain
ag leanaí ar réimse modhanna teagaisc agus clár foghlama
chun freastal ar a riachtanais aonair.

38

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu

Conas ba chóir Trasdul
a Phleanáil?
Trasdulta le linn saol na scoile
Is é “Trasdul” an próiseas d’aistriú ó chéim nó áit amháin go ceann eile. Tarlaíonn
trasdulta ar fud saol scoile do linbh:
• ón réamhscoil go dtí an bhunscoil
• ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil
• ón iar-bhunscoil go dtí breisoideachas nó
ardoideachas
• ó oideachas go saol an duine fásta.
Tarlaíonn trasdulta uaireanta idir scoileanna
príomhshrutha a thairgeann an soláthar
céanna, mar shampla má aistríonn
leanbh ó theach amháin go teach eile.
Tarlaíonn siad freisin ó shuíomhanna
príomhshrutha go suíomhanna
oideachais speisialta (ranganna
speisialta agus scoileanna speisialta)
agus a mhalairt. Leis na trasdulta seo tá
pleanáil, cumarsáid agus rannpháirtíocht
chúramach riachtanach uait, ó do leanbh,
ó na múinteoirí agus ó ghairmí eile, de réir
mar is gá. Beidh an réamhphleanáil seo
mar chúnamh agus trasdul á dhéanamh ag
do leanbh ó chéim amháin go dtí an chéad
chéim eile.
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Meastar gur dea-chleachtais iad na prionsabail ghinearálta seo a leanas maidir le
trasdul ó chéim amháin scolaíochta go céim eile:
• Tá pleanáil fhadtéarmach riachtanach agus ba chóir í a thosú i bhfad roimh phointe
an trasdula.
• Tá sé tábhachtach a t-eolas a bhailiú atá riachtanach chun rogha eolach a dhéanamh
faoi shuíomhanna oideachais/foghlama ar feadh an tsaoil sa todhchaí. Ba chóir duit
gach rogha scoile atá ar fáil a fhiosrú.
• Tá cumarsáid agus comhoibriú idir scoileanna ríthábhachtach le cinntiú go
gcomhroinntear an fhaisnéis ábhartha uile agus go gcuirtear na hacmhainní
riachtanacha i bhfeidhm le trasdul rathúil a éascú.
• Tugann an ERSO tacaíocht don trasdul trí fhaisnéis a sholáthar do thuismitheoirí
agus trí theagmháil idir scoileanna agus tuismitheoirí.
• D’fhéadfadh ról a bheith ag an síceolaí NEPS freisin maidir le tacaíocht a thabhairt le
trasdul na ndaltaí sin a bhfuil riachtanais speisialta oideachais casta acu.

Ag aistriú chun na bunscoile
Sula dtéann siad chun na bunscoile, d'fhéadfadh go mbeadh measúnú déanta ar roinnt
leanaí le rá go bhfuil riachtanas speisialta oideachais acu. Sa chás go ndéantar an
measúnacht seo faoin Acht um Míchumas, 2005, rachaidh an tOifigeach Measúnachta
i dteagmháil leis an ERSO áitiúil. Ina dhiaidh sin, rachaidh an ERSO i dteagmháil leis
na tuismitheoiri chun iad a chur ar an eolas faoi na roghanna atá ar fáil dá leanaí.
D'fhéadfadh socrú i scoil phríomhshrutha a bheith san áireamh sna roghanna seo, nó
clárú i rang nó scoil speisialta, tacaíocht ó Sheirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta, nó
Teagasc sa Bhaile. Maidir le leanaí eile, is féidir nach n-aithnítear riachtanais speisialta
oideachais go dtí go mbeidh an leanbh tosaithe sa bhunscoil.

Ag aistriú chun na hiar-bhunscoile
D’fhéadfadh an trasdul ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil a bheith an-dúshlánach.
Ní mór do dhaltaí déileáil le níos mó múinteoirí, níos mó ábhar, agus go minic le líon
níos mó de dhaltaí eile agus foirgnimh níos mó chomh maith. Ní mór dóibh an bealach
cláir ama a úsáid a fhoghlaim, an bealach tríd na ranganna éagsúla a fhoghlaim chomh
maith leis an mbealach lena gcuid leabhar agus taisceadán a shocrú. Seans go mbeadh
tacaíocht bhreise de dhíth ar roinnt daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu chun an
t-athrú seo a dhéanamh. Maidir le leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais casta
acu, is féidir leis na scoileanna agus an ERSO a bplean oideachais aonair a úsáid chun
cuidiú leo trasdul éasca a dhéanamh idir an bhunscoil agus an iar-bhunscoil.
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Ní mór go dtarlódh pleanáil don trasdul i bhfad sula dtéann an leanbh chuig an iarbhunscoil. Is féidir é a fhorbairt trí chur chuige comhpháirtíochta faoi cheannas an ERSO
le tacú ó bhunscoil an linbh.
D’fheadfadh sonraí faoi stíl fhoghlama ar leith an linbh a bheith sa phleanáil, mar aon
le sonraí faoina gcuid láidreachtaí agus riachtanais, aidhmeanna agus spriocanna le
haghaidh foghlama agus an úsáid atá le baint as aon tacaíochtaí oideachais speisialta
agus tacaíochtaí eile.

Ag bogadh ar aghaidh ó scoileanna príomhshrutha iar-bhunscoile agus
scoileanna speisialta
Tá roinnt suíomhanna ar fáil do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais
acu nuair a imíonn siad ó scoileanna príomhshrutha iar-bhunscoile agus scoileanna
speisialta, lena n-áirítear cúrsaí breisoideachais agus oiliúna, oiliúint ghairme agus
athshlánúcháin, coláistí tríú leibhéal agus ollscoileanna. Rachaidh cuid de na daltaí seo
isteach sa lucht oibre ar imeacht ón scoil dóibh.

Conas ba chóir Trasdul a Phleanáil?

Maidir le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, bíonn tacaíocht agus
cúnamh ón Treoirchomhairleoir nó ó mhúinteoirí eile sa scoil de dhíth orthu sa trasdul
ón iar-bhunscoil. D’fhéadfadh gairmí eile ó lasmuigh den scoil a bheith páirteach a bhfuil
freagracht acu i dtaca le daltaí atá faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu, mar shampla, oifigeach rochtana nó míchumais i gcoláiste tríú leibhéal.
Nuair a chuirtear EPSEN go hiomlán i bhfeidhm, tagann ailt an Achta a bhaineann le
trasdul leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i bhfeidhm. Áirítear leis na
hailt seo eolas atá le clúdach faoin bpróiseas POA chun cuidiú leis an leanbh an trasdul a
dhéanamh:
• ó oideachas réamhscoile go dtí oideachas bunscoile
• ó oideachas bunscoile go dtí oideachas iar-bhunscoile
• ó oideachas iar-bhunscoile go dtí saol an duine fásta.

Tá trasdul rathúil ag brath ar chumas na ndaoine sin atá
bainteach cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach agus eolas
faoin leanbh a chomhroinnt.
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Tuismitheoirí mar chomhpháirtithe san oideachas
Creideann a lán oideoirí agus gairmithe sa tseirbhís sláinte go bhfuil rannpháirtíocht
tuismitheoirí agus teaghlach fíorthábhachtach i dtaca le rath na
leanaí sin a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.
Mar thuismitheoir de leanbh a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais aige/aici, seans go mbeidh páirt agat i go leor
díospóireachtaí agus cinntí chun do leanbh a thacú ar
scoil. Mar chuid de seo baileofar faisnéis chun cuidiú
le cinntí faoi rogha na scoileanna, glacfar páirt sa
phróiseas measúnaithe agus sa phróiseas pleanála
aonair oideachais agus cuideofar le do leanbh
trasdulta ó shuíomh amháin go suíomh eile a
dhéanamh. Rinneadh plé ar go leor de na ceisteanna
seo cheana féin sa leabhrán seo.

Conas is féidir Leat do Leanbh a Thacú?

Saol laethúil na scoile
Tá ról tábhachtach ag tuismitheoirí freisin i saol laethúil na scoile. Mar thuismitheoirí, is
féidir leat cuidiú a thabhairt do do leanbh cur chuige socraithe ar fhoghlaim a fhorbairt.
Trí shuim a bheith agat i lá scoile do linbh, tógtar muinín agus caidreamh oscailte
eadraibh. Beidh sé sin úsáideach má thagann fadhbanna chun cinn ar scoil.
Is féidir leat cuidiú le do leanbh scileanna eagraíochtúla agus bainistíochta ama a
fhorbairt. Mar shampla, is féidir leat cuidiú le do leanbh patrún d'obair bhaile a fhorbairt
trí iad a spreagadh chun clár ama d'obair bhaile a scríobh. Is féidir leat cuidiú le hobair
bhaile agus ceisteanna a chur faoi dhul chun cinn agus faoi ábhair. Téigh i dteagmháil
le múinteoir ranga do linbh má bhíonn imní ort thar am go bhfuil fadhbanna aige/
aici, nó má chaitheann sé/sí cuid mhór ama ar obair bhaile. Is féidir le tuismitheoirí
leanaí a spreagadh chun ullmhúcháin don lá dar gcionn ar scoil a dhéanamh trí chuidiú
a thabhairt dóibh a mbeidh de dhíth orthu a bhailiú, mar atá trealamh, éide, lón agus
araile.
Trí ghníomhaíochtaí tar éis am scoile a dhéanamh, tógtar leanbh iomlán agus
muiníneach. Mol do do leanbh páirt a ghlacadh i gclub tar éis am scoile nó i roinnt
gníomhaíochtaí – drámaíocht, spórt, ceol, díospóireacht. Is féidir leat cuidiú leo a
bheith páirteach trí hiompar a sholáthar, trealamh a iompar agus an sceideal dinnéir a
athshocrú, srl.

Conas a dhéanann scoileanna cumarsáid le tuismitheoirí?
Tá cumarsáid mhaith bhaile-scoile an-tábhachtach agus cuidíonn sí le scoileanna an rud
is fearr a dhéanamh do do leanbh. Tá a bealach féin ag gach scoil maidir le cumarsáid
le tuismitheoirí, agus déanfaidh sí iarracht foirm chumarsáide a úsáid atá oiriúnach
dá gcuid riachtanas agus do riachtanais na dtuismitheoirí. Tá láithreáin ghréasáin ag
a lán scoileanna a mbíonn rannán ar leith orthu go minic chun faisnéis a sholáthar do
thuismitheoirí.
Maidir le faisnéis ghinearálta, eisíonn scoileanna fógraí nó nuachtlitreacha de ghnáth
do thuismitheoirí tríd na leanaí. Trí nuachtlitreacha scoile a léamh, is féidir foghlaim
faoi ghníomhaíochtaí na scoile agus na gníomhaíochtaí is féidir leat a dhéanamh le do
leanbh. Déan seiceáil rialta ar mhála scoile do linbh le haghaidh nótaí. Gan seiceáil,
seans go dtabharfaidh leanaí níos óige nótaí duit atá as dáta le seachtainí!
Bíonn cruinnithe tuismitheoirí-múinteoirí ag gach scoil am éigin le linn na scoilbhliana.
Trí fhreastal orthu siúd beidh tú cothrom le dáta ar dhul chun cinn do linbh. Léiríonn sé
freisin do do leanbh go bhfuil suim agat ina d(h)ul chun cinn ar scoil.
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Trí fhreastal ar chruinniú tuismitheoirí-múinteoirí beidh tú in ann:
• dul chun cinn do linbh a phlé, idir go hacadúil agus go sóisialta
• samplaí d’obair do linbh a fheiceáil
• aithne a chur ar mhúinteoirí do linbh
• a bheith ar an eolas faoi phleananna i dtaca le foghlaim do linbh sa todhchaí.
Soláthraíonn tuarascálacha daltaí léargas ginearálta ar dhul chun cinn do linbh ar scoil.
De ghnáth, faigheann tuismitheoirí tuarascáil scríofa uair amháin sa bhliain ar a laghad.
Tá cód iompair comhaontaithe ag gach scoil. Soláthróidh príomhoide na scoile cóip den
chód seo do thuismitheoirí agus iarrfar comhoibriú na dtuismitheoirí le cur i bhfeidhm
an chóid a chinntiú. Ní mór do gach scoil plean scríofa scoile freisin a bheith acu, agus tá
cead ag tuismitheoirí é sin a fheiceáil ar iarratas, más mian leo.

Conas a dhéanann tuismitheoirí cumarsáid le scoileanna?
Tá sé tábhachtach go dtabharfadh tú faisnéis ábhartha do scoileanna ar riachtanais
speisialta oideachais do linbh chun cuidiú leis an scoil freastal ar na riachtanais speisialta
sin. Má tá fadhb ar leith ag do leanbh ar scoil, tá sé fíorthábhachtach go gcuirfeadh tú
an múinteoir ar an eolas faoi. In amanna, ba mhian leat an múinteoir a chur ar an eolas
faoi rud atá ag cur isteach ar do leanbh tar éis am scoile. Tuigfidh an múinteoir cúinsí an
linbh atá trína chéile, má thuigeann an múinteoir céard í an fhadhb.

Conas is féidir Leat do Leanbh a Thacú?

Má mheasann tú go bhfuil fadhb ag do leanbh ar scoil, déan iarracht ar dtús tuilleadh
eolais a fhoghlaim ón leanbh. Trí chumarsáid a dhéanamh le do leanbh, tógtar muinín
agus ionracas. Má tá imní ort fós faoi do leanbh, déan socrú labhairt leis an múinteoir.
Trí choinne a dhéanamh, is féidir leis an múinteoir socruithe maoirseachta a dhéanamh
nuair a bhuaileann sibh le chéile. Ciallaíonn sé sin gur féidir leis an múinteoir aird iomlán
a dhíriú orthu.

Cá dtéann tú má tá tú míshásta le hoideachas/forbairt do linbh?
Má tá imní ort faoi fhoghlaim nó faoi fhorbairt do linbh, déan iarracht ar dtús iad siúd a
réiteach le múinteoirí do linbh agus leis an bpríomhoide. Tá siadsan san áit cheart chun
cuidiú leat an fhadhb a réiteach.
Mura bhfuil do chuid imní réitithe faoin am seo, téigh i dteagmháil le Cathaoirleach
Bhord Bainistíochta na scoile.

Tá do chuid eolais, do thuairimí agus d’eispéiris mar
thuismitheoir ríthábhachtach chun cuidiú le do leanbh a
fhorbairt. Déanfaidh do leanbh dul chun cinn má oibríonn tú i
gcomhpháirtíocht le scoil do linbh agus le gairmithe eile.
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Cad iad na
hEagraíochtaí atá
ann le do Leanbh
a Thacú?
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Bunaíodh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta(NCSE) go foirmiúil faoin
Acht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu 2004 (An
tAcht EPSEN) ar 1 Deireadh Fómhair 2005. I measc na bpríomhthascanna den NCSE atá
leagtha amach in Alt 20 den Acht ná:
• eolas a sholáthar do thuismitheoirí, scoileanna agus pháirtithe leasmhara eile
faoi dhea-chleachtas i dtaca le hoideachas do leanaí a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu
• foráil a dhéanamh chun oideachas agus seirbhísí tacaíochta a
phleanáil agus a chomhordú
• teagmháil leis na húdaráis sláinte
ag leibhéal áitiúil

Cad iad na hEagraíochtaí atá ann le do Leanbha Thacú?

• acmhainní a dháileadh ar scoileanna chun daltaí aonair a bhfuil riachtanais
speisialta acu a thacú
• taighde a dhéanamh
• comhairle a thabhairt don Aire Oideachais agus Scileanna faoi chúrsaí a bhaineann
le hoideachas do leanaí atá faoi mhíchumas.

Eagraithe Riachtanais Speisialta Oideachais
Fostaíonn an NCSE líonra de thart ar ochtó Eagraí Riachtanais Speisialta Oideachais
(ERSOnna) ar fud na tíre. Soláthraíonn ERSOnna seirbhís dhíreach do thuismitheoirí
na leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, agus do scoileanna laistigh de
limistéir gheografacha ainmnithe.
Tá gach ERSO freagrach as liosta scoileanna (bunscoil, iar-bhunscoil agus scoil
speisialta), laistigh den limistéar áirithe ina n-oibríonn siad. Faoi láthair, tá ERSOnna
páirteach go príomha in acmhainní a chur ar fáil do scoileanna chun freastal ar
riachtanais na leanaí sin a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, agus lena
chinntiú go n-úsáidtear na hacmhainní seo go héifeachtúil i scoileanna, de réir
bheartais na ROS. Is é príomhról an ERSO ná leibhéal na n-acmhainní a aithint a
d'fhéadfadh a bheith ceadaithe do scoil chun tacaíocht a thabhairt do leanbh áirithe
a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici, agus na cineálacha tacaíochtaí atá
de dhíth ar an leanbh chun tairbhe a bhaint as scoil. Chuige sin, ní mór do ERSOnna
tuarascálacha agus moltaí gairmiúla a chur san áireamh i dtaca leis an leanbh sin.
Ní mór dóibh freisin oibriú laistigh de na beartais ar na cúrsaí seo a leag an Roinn
Oideachais agus Scileanna amach.
Tá ról ag ERSOnna freisin maidir le tuismitheoirí na leanaí sin a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu a thacú agus comhairle a chur orthu.
Sainaithníonn ERSOnna socruithe féideartha do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu, téann siad i dteagmháil leis an FSS agus le seirbhísí eile, bíonn
díospóireachtaí acu le scoileanna agus cuidíonn siad le bpleanáil thrasdula leanaí idir
scoileanna agus ar aghaidh ó scoileanna chuig breisoideachas/ardoideachas agus
seirbhísí eile.

Teagmháil le do ERSO
Is féidir dul i dteagmháil leis an ERSO i do limistéar trí r-phost nó ar an nguthán. Bíodh
a fhios agat go mbíonn ERSOnna sna scoileanna le linn an lae, agus seans nach mbeidh
siad ar fáil laithreach le do ghlao a ghlacadh nó do r-phost a fhreagairt. Mura bhfuil
ERSO ina (h)oifig, soláthraítear seirbhís ghlórphoist inar féidir teachtaireacht a fhágáil
le do shonraí teagmhála. Tiocfaidh an ERSO ar ais chugat a luaithe is féidir. Tá sonraí
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teagmhála na nEagraithe Riachtanais Speisialta Oideachais ar fáil ar láithreán gréasáin
an NCSE (www.ncse.ie) nó trí do bhunscoil nó iar-bhunscoil áitiúil.

Comhlachtaí stáit agus a gcuid gníomhaireachtaí
An Roinn Oideachais agus Scileanna
Tá achoimre ar na Comhlachtaí Stáit agus a gcuid gníomhaireachtaí atá freagrach as
oideachas na leanaí sin a bhfuil riachtanais speisialta acu a thacú leagtha amach thíos i
bhFigiúr 1:
Figiúr 1: An Roinn Oideachais agus Scileanna – a cuid Seirbhísí agus
nGníomhaireachtaí
An Roinn Oideachais agus Scileanna: Seirbhísí
Cigireacht ROS

Rannóg
Oideachais
Speisialta ROS

An tSeirbhís
Náisiúnta
Síceolaíochta
Oideachais
(NEPS)

An tSeirbhís
Tacaíochta
d’Oideachas
Speisialta
(SESS)

Déanann sí cáilíocht na scolaíochta a iniúchadh agus a mheasúnú, tugann
sí comhairle ar bheartas oideachais agus tacaíonn sí le múinteoirí agus le
bainistíocht na scoile. http://www.education.ie/
Soláthraíonn Rannóg Oideachais Speisialta na Roinne Oideachais agus
Scileanna réimse acmhainní agus tacaíochtaí d'fhoghlaimeoirí a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu, agus forbraíonn sí beartas bainteach
freisin sa raon de riachtanais speisialta oideachais, i gcomhar leis na
geallshealbhóirí ábhartha. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag:
http://www.education.ie/
Is í an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS) seirbhís a
fhaigheann maoiniú ón Roinn Oideachais agus Scileanna. Déanann
síceolaithe NEPS sainfheidhmiú ar obair le pobal na scoileanna sna
bunscoileanna agus sna hiar-bhunscoileanna. Baineann siad le foghlaim,
iompar, forbairt shóisialta agus mothúcháin. Tá gach síceolaí sannta
do ghrúpa scoileanna. Oibríonn siad i gcomhpháirt le múinteoirí,
tuismitheoirí agus leanaí chun leanaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu a shainaithint agus chun cuidiú leo. Tairgeann siad réimse
seirbhísí, mar shampla, daltaí aonair a thacú (trí chomhairliúchán agus
mheasúnú), tionscadail speisialta agus taighde. Tá tuilleadh faisnéise ar
fáil ag: http://www.education.ie/
Is é ról na Seirbhíse Tacaíochta d’Oideachas Speisialta (SESS) cáilíocht
foghlama agus teagaisc a fheabhsú maidir le soláthar d’oideachas
speisialta. Comhordaíonn, forbraíonn agus seachadann an tseirbhís
réimse tionscnamh forbartha gairme agus struchtúr tacaíochta do
phearsanra scoile atá ag obair le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna
príomhshrutha agus i scoileanna speisialta. Oibríonn an SESS faoi
shainchúram na Rannóige um Oideachas Múinteoirí (TES) sa Roinn
Oideachais agus Scileanna. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag:
http://www.sess.ie/
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An Roinn Oideachais agus Scileanna: Seirbhísí
An tSeirbhís
Náisiúnta
Tacaíochta
Iompraíochta

Soláthraíonn an tSeirbhís Náisiúnta Tacaíochta Iompraíochta (NBSS)
tacaíocht agus saineolas d’iar-bhunscoileanna ar cheisteanna a bhaineann
le hiompar. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag: http://www.nbss.ie/

An Roinn Oideachais agus Scileanna: Gníomhaireachtaí
• Comhordaíonn sí seirbhísí oideachais do dhaoine a bhfuil riachtanais
An Chomhairle
speisialta oideachais acu, agus béim ar leith ar leanaí.
Náisiúnta um
Oideachas
• Ceadaíonn sí teagasc taighde agus tacaíochtaí CRS do scoileanna
Speisialta (NCSE)
chun freastal ar riachtanais na leanaí sin a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu.
• Déanann sí moltaí don ROS i dtaca le hiarratais ar theicneolaíocht
chúnta, iompar scoile agus Teagasc Baile maidir le leanaí a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu.
• Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag: http://www.ncse.ie/
Is í an Bord Náisiúnta um Leas Oideachais (NEWB) an ghníomhaireacht
An Bord
náisiúnta chun freastal ar scoil a spreagadh agus a thacú. Tá sé freagrach
Náisiúnta um
Leas Oideachais as a chinntiú go bhfuil gach leanbh ag freastal ar scoil nó go
bhfaigheann siad oideachas seachas sin. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag:
(NEWB)
http://www.newb.ie/
Is é misean an NCCA comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus
An Chomhairle
Scileanna ar churaclam agus measúnú d’oideachas luath-óige agus do
Náisiúnta
Curaclaim agus bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna. Tá treoirlínte foilsithe ag an
NCCA ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachas acu a theagasc,
Measúnachta
agus is foinse maith faisnéise é ar riachtanais siollabas nó cúrsa staidéir
do linbh. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag: http://www.ncca.ie/

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
Soláthraíonn an FSS:
• tacaíochtaí sláinte lena n-áirítear tacaíochtaí teiripeacha
• measúnaithe ar riachtanais (AON) do leanaí faoi 5 bliana a ndéantar measúnú orthu
trí hoifigí sláinte áitiúla
• seirbhísí luatha idirghabhála do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.
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Cá háit ar féidir Leat
tuilleadh Faisnéise a
fháil ar Riachtanais
Speisialta Oideachais
do Linbh?
Bunaíodh a lán eagraíochtaí chun tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí agus do
theaghlaigh na leanaí sin a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Féach thíos le do
thoil liosta de chuid de na heagraíochtaí seo chomh maith lena gcuid seoltaí gréasáin. Ba
chóir do thuismitheoirí a bheith cinnte agus láithreáin ghréasáin á n-úsáid acu go bhfuil
an fhaisnéis atá soláthraithe cruinn agus cothrom le dáta.

Cá háit ar féidir Leat tuilleadh Faisnéise a fháil ar Riachtanais Speisialta Oideachais do Linbh?

Tabhair do d'aire le do thoil nach bhfuil na heagraíochtaí seo
liostáilte ach le haghaidh cuspóirí faisnéise. Seans nach raibh
baint ag an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
leis na heagraíochtaí seo, agus dá bhrí sin níl sí chomh heolach
sin orthu nó ar a bhfoirne. Ba chóir do thuismitheoirí a bheith
cinnte i gcónaí maidir leis an oiriúnacht i gcás aon fhaisnéise a
bhaineann lena leanbh d'aon tríú páirtí.
Rochtain
Inrochtaineacht: http://www.assistireland.ie/eng/Home/;
http://www.accessireland.info/
Cumas Éireann: http://www.enableireland.ie/parents
An Institiúid um Dearadh agus Míchumas: http://www.idd.ie/

Sochair agus liúntais
Liúntas cúramóirí: http://www.welfare.ie/EN/Schemes/IllnessDisabilityAndCaring/Carers/CarersAllowance/Pages/ca.aspx
Sochar Cúramóirí: http://www.welfare.ie/EN/Schemes/IllnessDisabilityAndCaring/Carers/CarersBenefit/Pages/carb.aspx
An Roinn Sláinte: Naisc na Roinne Sláinte chuig láithreán gréasáin Eolais do Shaoránaigh do
sholáthar eolais ar thinneas agus ar mhíchumas: http://www.dohc.ie/public/healthinfo/
http://www.citizensinformation.ie/categories/health/health-services-for-people-with-disabilities/
health-services-for-people-with-intellectual-physical-or-sensory-disabilities
Liúntas Míchumais: http://www.welfare.ie/EN/Schemes/IllnessDisabilityAndCaring/PeoplewithDisabilities/DisabilityAllowance/Pages/da.aspx
Sochar Tinnis – (Sochar Míchumais roimhe) http://www.welfare.ie/EN/Schemes/IllnessDisabilityAndCaring/Illness/IllnessBenefit/Pages/ib.aspx
Sochar Míthreorach: http://www.welfare.ie/EN/Schemes/IllnessDisabilityAndCaring/Illness
OccupationalInjuries/DisablementBenefit/Pages/disable.aspx
Tithíocht – Deontas Tithíochta don Duine faoi Mhíchumas:
http://www.environ.ie/en/DevelopmentandHousing/Housing/SpecialNeeds/

Eagraíochtaí míchumais
Ginearálta
Lárionaid um Maireachtáil Spleách – Mapa suíomhanna na lárionad:
http://www.dublincil.org/
Cónaidhm na hÉireann um Míchumas (DFI): http://www.disability-federation.ie/
Ar láithreán gréasáin Chónaidhm na hÉireann um Míchumas tá liosta iomlán de chomhlachtaí
deonacha atá bainteach le DFI agus naisc chuig a láithreáin ghréasáin:
http://www.disability-federation.ie/index.php?uniqueID=161
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Disability.ie – láithreán tairsí ina bhfuil eolas a bhaineann le míchumas in Éirinn:
http://www.disability.ie/displaydoc.asp?a=gohome
An Líonra Náisiúnta Foghlama: http://nln.ie/
Daoine atá faoi Mhíchumas in Éirinn: http://www.pwdi.ie/

Míchumais chéadfacha
Daille
Féach: http://www.feach.ie/
Fighting Blindness: http://www.fightingblindness.ie/
Madraí Treorach do na Daill in Éirinn: http://www.guidedogs.ie/
Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill: http://www.ncbi.ie/
Ionad Iósaf do Lucht Lagamhairc: http://www.stjosephsvi.ie/
BODHAR agus Lagú Éisteachta
Institiúid Chaitliceach do Dhaoine Bhodhara: http://www.cidp.ie/
DeafHear: http://www.deafhear.ie/
Cumann Bodhar na hÉireann: http://www.irishdeafsociety.ie/
Irish Hard of Hearing Association: http://www.ihha.ie
The Irish Deaf – eolaire ar líne: http://www.irishdeaf.com

Míchumais fhisiceacha
Cumann Mígréine na hÉireann: http://www.migraine.ie/
Comhaontas Néareolaíoch na hÉireann: http://www.nai.ie/
Cumann Titimis na hÉireann: http://www.epilepsy.ie/
Taighde Inchinne: http://www.brainresearch.ie/
An Clinic Lárnach Íocshláinteach: http://www.crc.ie
Cumas Éireann: http://www.enableireland.ie/
Cumann Duán na hÉireann: http://www.ika.ie/
Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann: http://www.iwa.ie/
Cumann Scléaróise Iolraí na hÉireann: http://www.ms-society.ie/
Diostróife Mhatánach Éireann: http://www.mdi.ie/
Cumann na hÉireann um Spina Bifida agus Hidriceifileas: http://www.sbhi.ie

Míchumais intleachta
Acquired Brain Injury Ireland (Fondúireacht Peter Bradley roimhe):
http://www.abiireland.ie/
Down Syndrome Ireland: http://www.downsyndrome.ie
Cuimsiú Éireann (Cumann Meabhairéislinne Éireann  roimhe): http://www.inclusionireland.ie/
Headway Ireland – tacaíocht agus seirbhísí do dhaoine a bhfuil gortú inchinne acu:
http://www.headwayireland.ie/
Cónaidhm Náisiúnta de Chomhlachtaí Deonacha – comhlachas de chomhlachtaí deonacha a
sholáthraíonn seirbhísí do dhaoine a bhfuil míchumas intleachta acu agus dá dteaghlaigh:
http://www.fedvol.ie/
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu
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Seirbhísí St. John of Gods do dhaoine a bhfuil míchumais intleachta acu:
http://www.sjog.ie/
Teach Naomh Mícheál – sainseirbhísí lae agus cónaithe do dhaoine a bhfuil míchumais fhoghlama acu i gcathair agus contae Bhaile Átha Cliath: http://www.smh.ie/
Seirbhísí Teach Sunbeam– soláthraíonn sé seirbhísí oiliúna, fostaíochta agus cúraim do dhaoine fásta a bhfuil míchumas foghlama acu: http://www.sunbeam.ie

Neamhoird ar speictream an uathachais
Asperger Support Ireland: http://www.aspergersupport.ie/services-in-your-area/
Autism Support Ireland: http://www.autismsupport.ie/
Irish Autism Action: http://www.autismireland.ie/
Cumann Uathachais na hÉireann: http://www.autism.ie/

Míchumais áirithe fhoghlama
An Cumann Disléicse: http://www.dyslexia.ie/
Cumann Diospraicse na hÉireann: http://www.dyspraxia.ie/

Deacracht áirithe urlabhra agus teanga
Cumann na hÉireann um Theiripeoirí Urlabhra agus Teanga (IASLT): http://www.iaslt.ie/

Míchumais intinne agus mhothúcháin
Aware – Ag cuidiú sa troid in aghaidh Dúlagair: http://www.aware.ie
Camphill – tá Pobail Camphill na hÉireann mar chuid d'iontaobhas carthanach idirnáisiúnta a
oibríonn le daoine a bhfuil míchumas intleachta agus míchumais eile acu:
http://www.camphill.ie/What-is-Camphill-p-6.html
Meabhairshláinte Éireann: http://www.mentalhealthireland.ie/

Comhionannas agus cearta an duine
An tÚdarás Comhionannais: http://www.equality.ie/
An tAcht um Stádas Comhionann 2000:
http://www.irishstatutebook.ie/2000/en/act/pub/0008/index.html
Comhairle um Chearta an Duine: http://www.iccl.ie/about-the-iccl-2.html
An Binse Comhionannais: http://www.equalitytribunal.ie/index.asp

Imeachtaí
Oilimpeacha Speisialta: http://www.specialolympics.ie/
Dámhachtainí Cumais: http://theabilityawards.com/
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Rialtas
Rialtas na hÉireann – eolas ar Stát na hÉireann: http://www.irlgov.ie/
An Roinn Coimirce Sóisialaí: http://www.welfare.ie/EN/Pages/default.aspx
An Roinn Sláinte: http://www.dohc.ie/
An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí: http://www.justice.ie
An Roinn Oideachais agus Scileanna: http://www.education.ie/
An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS): http://www.education.ie/home/home.js
p?maincat=33437&pcategory=33437&ecategory=33437&sectionpage=27692&language=EN&lin
k=&page=1

Naisc idirnáisiúnta
An Comhlachas Eorpach de Sholáthraithe Seirbhíse do Dhaoine atá faoi Mhíchumas (EASPD):
http://www.easpd.eu/
Fóram Míchumais na hEorpa: http://www.edf-feph.org
Disability World – irisleabhar ar líne: http://www.disabilityworld.org/
An Institiúid um Maireachtáil Spleách: http://www.independentliving.org/
Inclusion Europe – Comhlachas Eorpach de Chumainn do Dhaoine a bhfuil Míchumais Intleachta acu agus dá dTeaghlaigh: http://www.inclusion-europe.org/

Seirbhísí poiblí
Faisnéis theagmhála do sheirbhísí poiblí in Éirinn:
http://www.citizensinformation.ie/categories
Oifig an Choimisinéara Faisnéise: www.irlgov.ie/oic
An tOmbudsman agus Míchumas:
http://www.ombudsman.gov.ie/en/DisabilityAct2005/
An Rannóg um Chuimsiú Sóisialta sa Roinn Coimirce Sóisialaí – ag obair le bochtanas agus
eisiamh sóisialta a chosc agus le deireadh a chur leo:
http://www.socialinclusion.ie/ agus http://www.combatpoverty.ie/index.html

Gníomhaireachtaí stáit
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta: http://www.ncse.ie/
An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais: http://www.newb.ie/
An tÚdarás Náisiúnta Míchumais: http://www.nda.ie
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte: http://www.hse.ie/eng/services/Find_a_Service/
Youthreach – Luathfhágálaithe scoile: http://www.youthreach.ie
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Seirbhísí tacaíochta
Live Advisor: http://www.citizensinformationboard.ie/services/accessibility_services/
liveadvisor.html
Is seirbhís láithreach chomhrá é Live Advisor a oibríonn idir 9 r.n. agus 5 i.n. (Luan – Aoine),
atá dírithe ar dhaoine a bhfuil deacrachtaí éisteachtaí agus urlabhra acu agus ar dhaoine
eile nach féidir leo cumarsáid a dhéanamh ar an nguthán.
Muiriosa: http://www.muiriosa.ie/
Soláthraíonn fondúireacht Muiriosa réimse seirbhísí agus tacaíochtaí do dhaoine a bhfuil
míchumas intleachta acu (agus dá dteaghlaigh) – seirbhísí cónaithe, faoisimh, seirbhísí lae,
oideachas, agus tacaíochtaí ildis-ciplíneacha – thar shé chontae lártíre.
An Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh: http://www.nala.ie/
An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí - Bunbhrainse: http://www.npc.ie/npc/default.aspx
An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí (Iar-bhunoideachas): http://www.npcpp.ie/
Rehab Care – seirbhísí oiliúna, fostaíochta, cúram sóisialta agus tráchtála:
http://www.rehab.ie
Samaritans: http://www.samaritans.org/talk_to_someone/find_my_local_branch/ireland.aspx

Taisteal agus iompar
Bus Éireann – bealach isteach do dhaoine míchumasaithe:
http://www.buseireann.ie/inner.php?id=120
Cumann na dTiománaithe Míchumasaithe: http://www.ddai.ie/
Aerfort Bhaile Átha Cliath –  Taistealaithe a bhfuil míchumas acu:
http://www.dublinairport.com/plan-your-trip/reduced-mobility/
Bus Bhaile Átha Cliath – bealach isteach do dhaoine míchumasaithe:
http://www.dublinbus.ie/en/Your-Journey1/Accessibility/
Iarnród Éireann – bealach isteach do dhaoine míchumasaithe:
http://www.irishrail.ie/your_journey/disabled_access.asp
Luas – Córas Iompair Iarnróid Éadrom, Baile Átha Cliath:
http://www.luas.ie/luas-accessibility.html
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Aguisín 1:

Sainmhínithe ar Riachtanais Speisialta
Oideachais
Míchumas foghlama ginearálta measartha teorannach
Sa chatagóir seo tá leanaí a ndearnadh síceolaí measúnú orthu agus a fuarthas go bhfuil
míchumas foghlama ginearálta measartha teorannach acu (Imlitir ROS Oideachas
Speisialta 08/02).

Míchumas foghlama ginearálta measartha
Sa chatagóir seo tá leanaí a ndearnadh síceolaí measúnú orthu agus a fuarthas go
bhfuil míchumas foghlama ginearálta measartha acu (Imlitir ROS Oideachas Speisialta
08/02).

Míchumas foghlama áirithe
Sa chatagóir seo tá leanaí a ndearnadh síceolaí measúnú orthu agus a fuarthas:
• go bhfuil siad de mheánchumas intleachtúil nó níos airde
• go bhfuil leibhéal de mhíchumas foghlama maidir le scileanna bunúsacha sa
léitheoireacht, sa scríbhneoireacht nó sa mhatamaitic a chuireann iad ag an 2ú
peircintíl2 nó faoina bun i scrúduithe oiriúnacha, caighdeánaithe, normthagartha.
Maidir le leanaí nach bhfuil sa chatagóir thuas agus a bhfuil míchumas foghlama áirithe
acu de réir bharúil an tsíceolaí, is é an múinteoir tacaíochta foghlama atá freagrach astu,
chomh maith leis an múinteoir ranga (Imlitir Oideachas Speisialta 08/02).

Míchumas fisiceach
Daltaí a bhfuil buanmhíchumais nó míchumais fhadtéarmacha acu a tháinig as riochtaí
mar atá:
• míchumais chomhbheirthe
2 Trí pheircintílí a úsáid is féidir feidhmíocht an linbh i scrúdú caighdeánaithe a thomhas agus í a chur i gcomparáid le leanaí eile
den aois chéanna nó atá ag an gcéim chéanna san oideachas a rinne an scrúdú ag an am céanna. Má tá an leanbh ag an dara
peircintíl, ciallaíonn sé sin go raibh 98 faoin gcead de thorthaí na leanaí eile den aois sin nó ag an gcéim chéanna san oideachas níos airde. Má tá an leanbh ag an gcúigiú peircintíl is fiche, ciallaíonn sé sin go bhfuil 75% de na torthaí níos airde na torthaí
an linbh sin, agus araile.
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• spina bifida
• diospraicse
• diostróife mhatánach
• pairilis cheirbreach
• cnámha briosca
• an-ghortú de thaisme.
De thairbhe laige a bhfeidhme fisicí tá idirghabháil agus tacaíocht bhreise speisialta de
dhíth orthu má tá leibhéal agus cáilíocht oideachais le bheith ar fáil dóibh atá iomchuí
dá gcuid riachtanas agus cumais.
Tá cathaoir rothaí de dhíth ar go leor acu, nó áis soghluaiseachta nó suíochánra, nó
tacaíocht teicneolaíochta eile.
Seans go bhfuil easpa rialaithe matánaigh agus easpa comhordaithe acu, mar aon le
deacrachtaí i gcumarsáid, go háirithe in urlabhairt bhéil, mar atá an-diospraicse.
D’fhéadfadh teagasc acmhainne a bheith de dhíth ar dhaltaí a bhfuil míchumas fisiceach
acu nó deacrachtaí foghlama a thagann as an míchumas má thagann deacrachtaí
suntasacha foghlama iarmhartacha. Seans nach bhfuil ach teicneolaíocht chúnta de
dhíth ar dhaoine eile (Imlitir ROS Oideachas Speisialta 02/05).

Lagú éisteachta
Áirítear leis seo daltaí a bhfuil míchumas éisteachta acu atá chomh trom sin go
gcuireann sé isteach go suntasach ar an gcumas caint an duine a chloisteáil agus a
thuigbheáil. Mar gheall air seo, ní féidir leis an leanbh páirt iomlán a ghlacadh in
idirghníomh an tseomra ranga, agus ní féidir leis/léi tairbhe imleor a bhaint as teagasc
na scoile. Ordaíodh áiseanna éisteachta d’fhormhór na leanaí seo agus iad ag baint
úsáide as seirbhísí den Mhúinteoir ar Cuairt.
Níor chóir go mbeadh daltaí sa chatagóir seo a bhfuil caillteanas éadrom éisteachta acu
(Imlitir ROS Oideachas Speisialta 02/05).
Nóta: Tomhastar caillteanas éisteachta i ndeicibeilí agus é éadrom, measartha, trom nó
dian (Tuarascáil ón gCoiste Athbhreithnithe ar Oideachas Speisialta (SERC), 1993).
Léirítear leibhéil de chaillteanas éisteachta mar atá sainmhínithe sa tuarascáil SERC sa
tábla seo a leanas:
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Déine inchloiste íosta
20-30 deicibeil
30-60 deicibeil
60-89 deicibeil
90 deicibeil nó níos mó

Leibhéal lagaithe
Deacracht éadrom éisteachta
Deacracht mheasartha éisteachta
Deacracht throm éisteachta
Bodhar amach is amach

Dall/lagú amhair
Tá míchumas amhairc ag daltaí atá chomh trom sin go gcuireann sé isteach go suntasach
ar a gcumas a fheiceáil, rud a chuirfidh isteach ar a gcumas ábhair curtha i láthair ó
amharc a bhrath, mar atá pictiúir, léaráidí, agus an focal scríofa. Beidh diagnóis ag cuid
acu go bhfuil riochtaí orthu mar atá daille ó bhroinn, catarachtaí, ailbíneachas agus
reitiníteas pigmentosa. Tá úsáid na n-áiseanna nua íseal-amhairc de dhíth ar fhormhór
acu agus iad ag baint úsáide as seirbhísí Múinteoir ar Cuairt (Níor chóir go mbeadh daltaí
sa chatagóir seo a bhfuil deacrachtaí amhairc acu ar féidir a cheartú go sásúil trí spéaclaí
agus/nó lionsaí tadhaill a chaitheamh) (Imlitir ROS Oideachas Speisialta 02/05).

Suaitheadh mothúcháin agus/nó fadhbanna iompair
Tá daltaí á gcóireáil ag síceolaí nó ag síciatraí le haghaidh riochtaí mar atá néaróis,
síocóis na hóige, hipirghníomhaíocht, neamhord easnamh airde, neamhord
hipirghníomhaíochta easnamh airde (NHEA) agus neamhoird iompair a chuireann
Isteach go suntasach ar a sóisialú agus/nó a bhfoghlaim ar scoil. (Níor chóir go mbeadh
daltaí sa chatagóir seo a bhfuil deacrachtaí iompair acu ar féidir déileáil leo de réir
nósanna oibre ar iompar).
D'fhéadfadh tacaíocht teagaisc acmhainne a bheith de dhíth ar roinnt daltaí sa chatagóir
seo. Seans go mbeadh tacaíocht cúraim ó chúntóir riachtanais speisialta de dhíth má
bhíonn an dalta nó daoine eile i mbaol mar gheall ar a (h)iompar, nó má chuireann an
t-iompar isteach go dáiríre ar dheiseanna foghlama daltaí eile. Ar chúinsí áirithe, seans
go mbeadh an dá chineál tacaíochta de dhíth ar roinnt daltaí (Imlitir ROS Oideachas
Speisialta 02/05).

Suaitheadh mothúcháin trom agus/nó fadhbanna iompair (EBD trom)
Ní mór do leanbh a bhfuil EBD dian air/uirthi a bheith i gcúram síciatraí nó síceolaí
chliniciúil i dtaca le neamhord cliniciúil dian. Bheadh líon an-bheag daltaí sa chatagóir
seo.
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Míchumas foghlama ginearálta measartha
Áirítear leis an gcatagóir seo daltaí a ndearnadh measúnú orthu ag síceolaí agus a
fuarthas go bhfuil míchumas foghlama ginearálta measartha acu (Imlitir ROS Oideachas
Speisialta 02/05).

Míchumas foghlama ginearálta trom agus domhain
Áirítear leis an gcatagóir seo daltaí a ndearnadh síceolaí measúnú orthu agus a fuarthas
go bhfuil míchumas foghlama ginearálta trom nó domhain acu. Ina theannta sin,
d'fhéadfadh go mbeadh míchumais fhisiceacha ar na daltaí sin (Imlitir ROS Oideachas
Speisialta 02/05).

Uathachas/neamhord ar speictream an uathachais (NSU)
Áirítear leis an gcatagóir seo daltaí a ndearna síciatraí nó síceolaí measúnú orthu a agus
fuarthas go bhfuil uathachas nó neamhord ar speictream an uathachais orthu de réir
chritéir DSM-IV nó ICD-10.
Ar mhaithe le leas an dalta a bhfuil NSU air/uirthi, agus ionas go dtugtar faoi riachtanais
an dalta go hiomchuí, tá sé tábhachtach, nuair is indéanta, maidir le measúnú
deifnídeach, go mbeadh foireann measúnaithe ildisciplíneach rannpháirteach. Tá an
riachtanais le haghaidh measúnaithe ildhisciplínigh ag teacht le beartais NEPS freisin
(Imlitir ROS Oideachas Speisialta 02/05).

Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a eascraíonn ó
shiondróm measúnaithe
Cinnteofar an leibhéal de thacaíocht breise le soláthar do dhaltaí a bhfuil siondróm ar
leith acu, mar shampla siondróm Down, siondróm William agus siondróm Tourette,
tar éis measúnaithe ar thuarascálacha síceolaíocha nó tuarascálacha saineolaí eile a
dhéanann cur síos ar chineál agus ar leibhéal riachtanais speisialta oideachais an dalta
(Imlitir ROS Oideachas Speisialta 02/05).

Neamhord ar leith cainte agus teanga (SSLD):
Áirítear leis an gcatagóir seo:
• daltaí measúnaithe ag síceolaí ar scrúdú caighdeánaithe intleachta a leagann cumas
neamhbhéil nó feidhmíochta sa mheánréimse nó os a cionn
• daltaí measúnaithe ag teiripeoir urlabhra ar scrúdú caighdeánaithe d’fhorbairt
teanga a leagann feidhmíochtaí i gceann amháin nó níos mó de na príomhréimsí
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d’fhorbairt chainte agus teanga ag dhá dhiall chaighdeáin ar a laghad faoin meán,
nó ag leibhéal cothrom go ginearálta
• daltaí a bhfuil deacrachtaí acu nach n-eascraíonn ó lagú éisteachta; nuair atá lagú
éisteachta ag leibhéal éigin ann, ba chóir go mbeadh an tairseach éisteachta i dtaca
leis na minicíochtaí a bhaineann le caint 40Db
• daltaí a bhfuil neamhoird mhothúchánacha nó iompair orthu, nó míchumas
fisiceach, agus nach meastar go bhfuil na neamhoird nó an míchumas taobh thiar
den deacracht atá acu.
Níor chóir go mbeadh daltaí sa chatagóir seo a bhfuil moilleanna agus deacrachtaí
cainte agus teanga acu. Tá dhá mheasúnú riachtanach sa chás seo, measúnú síceolaíoch
agus measúnú cainte agus teanga (Imlitir ROS Oideachas Speisialta 02/05).

Míchumais iolracha
Comhlíonann daltaí measúnaithe le hilmhíchumais na critéir maidir le dhá cheann
nó níos mó de na míchumais íosmhinicíochta thuas (Imlitir ROS Oideachas Speisialta
02/05).
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Aguisín 2:

An Chreatlach Reachtach Níos Leithne
Tháinig go leor athruithe ar an mbealach a sheachadtar oideachas speisialta in Éirinn
le blianta beaga anuas. Tharla cuid de na príomhathruithe mar gheall ar chreatlach
reachtach a cuireadh i bhfeidhm chun dul i ngleic le riachtanais na leanaí sin a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu. Tá ceithre phíosa reachtaíochta ann ar chóir do
thuismitheoirí a bheith eolach orthu, mar atá:
• An tAcht Oideachais 1998
• An tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu
(EPSEN) 2004
• An tAcht um Míchumas 2005
• An tAcht Oideachais (Leas) 2000.
Tá roinnt píosaí eile reachtaíochta atá ábhartha freisin do leanaí agus thuismitheoirí a
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Áirítear leis seo An tAcht um Chosaint Sonraí
1988 agus arna leasú i 2003, Achtanna Comhionannais (An tAcht um Chomhionannas
Fostaíochta 1998, na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000 agus arna leasú san Acht
Comhionannais 2004) agus an tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997 agus a leasú, 2003.
Tugtar cuntas thíos ar roinnt príomhghnéithe den chreatlach leathan dlíthiúil thíos, agus
ar an gcaoi a bhféadfadh sí a bheith ábhartha duit féin. Tá lántéacs na nAchtanna seo le
feiceáil ag: http://www.oireachtas.ie/

An tAcht Oideachais 1998
Ba é seo an chéad dlí a cuireadh i bhfeidhm in Éirinn chun déileáil le hoideachas. Is é
cuspóir amháin den Acht feidhm phraiticiúil a thabhairt do chearta reachtúla na leanaí,
lena n-áirítear iad siúd a bhfuil míchumas nó riachtanais speisialta oideachais eile acu.
Tá dualgas ar scoileanna a chinntiú go sainmhínítear riachtanais oideachais na ndaltaí
go léir, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil míchumas nó riachtanais speisialta oideachais
eile acu, agus go soláthrófar le haghaidh na riachtanas sin.
Éilíonn an tAcht Oideachais go n-úsáidfeadh scoileanna na hacmhainní atá ar fáil le cinntiú
go sainmhíneofaí riachtanais oideachais na ndaltaí go léir, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil
míchumas nó riachtanais speisialta oideachais eile acu, agus go soláthrófaí le haghaidh
na riachtanas sin. Freisin tugann sé an fheidhm seo a leanas don Aire Oideachais agus
Scileanna:
‘a chinntiú, faoi réir fhorálacha an Achta seo, go gcuirfear 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)).
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An tAcht um Míchumas 2005
Tá an tAcht um Míchumas deartha le rannpháirtíocht na ndaoine a bhfuil míchumas
acu sa tsochaí a chur chun cinn trí thacaíocht a thabhairt do sholáthar seirbhísí áirithe
míchumais, agus trí rochtain ar sheirbhísí poiblí príomhshrutha a fheabhsú. Bunaíodh
leis an Acht an ceart do mheasúnú neamhspleách ar riachtanais an duine agus do
ráiteas seirbhíse bainteach.
Ar 1 Meitheamh 2007, tháinig Cuid 2 den Acht um Míchumas ina dlí do leanaí faoi chúig
bliana d’aois, a thugann ceart dóibh measúnú neamhspleách ar riachtanas a bheith acu.
Oibríonn Oifigigh Mheasúnaithe (FSS) agus ERSOnna (NCSE) le chéile ar leibhéal áitiúil
i dtaca leis na measúnuithe ar riachtanas seo a tharlaíonn faoi Alt 8(3) den Acht um
Míchumas do leanaí faoi chúig bliana d’aois.

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí (1988, 1998 agus 2003)
Tá na hAchtanna um Chosaint Sonraí deartha le cearta na ndaoine aonair a chosaint
maidir le sonraí pearsanta a choinníonn gníomhaireachtaí poiblí, cé acu ar chomhaid
ríomhaire nó i gcomhaid pháipéir.
Ní mór do ghníomhaireachtaí poiblí feidhmiú de réir fhorálacha na nAchtanna um
Chosaint Sonraí agus de réir aon treorach eile i dtaca leis na hachtanna a sholáthraíonn
an Coimisinéir um Chosaint Sonraí faoi bhainistíocht faisnéise ar dhaltaí aonair.
Tríd is tríd, tá reachtaíocht ar chosaint sonraí deartha le cinntiú go bhfuil aon fhaisnéis a
choinníonn comhlacht poiblí fút féin nó faoi do leanbh:
• coinnithe le cead uait
• cruinn, cothrom le dáta agus faoi rún
• úsáidte do na cuspóirí ceadaithe.
Tá réimse treoirleabhar furasta le húsáid ar an reachtaíocht seo curtha le chéile ag an
gCoimisinéir um Chosaint Sonraí, agus iad ar fáil ag www.dataprotection.ie.

An tAcht um Shaoráil Faisnéise (1998)
Tháinig an tAcht um Shaoráil Faisnéise i bhfeidhm ar 21 Aibreán 1998 agus rinneadh
é a leasú ar 11 Aibreán 2003. Faoin Acht seo tá ceart agat rochtain a fháil ar thaifid
a choinníonn ranna an Rialtais agus comhlachtaí poiblí áirithe. Is í an Chomhairle
Náisiúnta um Oideachas Speisialta comhlacht amháin atá cumhdaithe ag an Acht
FOI. Ní mór do roinn an Rialtais nó don chomhlacht poiblí míniú a thabahirt duit mura
dtugtar cóip de na taifid a d’iarr tú duit. Tá tuilleadh faisnéise ar an Acht um Shaoráil
Faisnéise ar fáil ag www.foi.gov.ie.
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