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Focal Fáilte
A chairde,

Cuireann sé an-ríméad orainn fáilte mhór ó chroí a chur romhaibh chuig “Bláthú”, comhdháil 
ar riachtanais speisialta oideachais atá Gaeloideachas ag reáchtáil i bpáirt le COGG. Tá fáilte 
romhaibh, a mhúinteoirí, go háirithe sibhse atá ag treabhadh i ngort an riachtanais speisialta ó 
lá go lá. Tá buíochas faoi leith tuillte agaibh as bhur gcuid oibre, as bhur gcuid tacaíochta do na 
daltaí is leochailí inár gcóras oideachais. 

Tá fáilte faoi leith ag dul don Aire Stáit le freagrachtaí as Oideachas Speisialta agus Cuimsiú, 
faoin Roinn Oideachais, an Teachta Dála, Josepha Madigan. Chuir Gaeloideachas fáilte 
mhór roimh an Aireacht nua seo agus guíonn muid gach rath ar obair an Teachta Madigan. 
Tá Gaeloideachas ag súil go mór le bheith ag comhoibriú leis an Aire agus leis an roinn 
thábhachtach Stáit seo, chomh maith leis an Roinn Oideachais.

Tá an-áthas orainn freisin go bhfuil ionadaithe linn inniu ag an gcomhdháil ó NEPS, NCSE, 
an Roinn Oideachais agus an Chigireacht. Tabharfaidh an lá inniu deis dúinn ceisteanna atá 
ag déanamh imní do na múinteoirí inár scoileanna a phlé ach freisin tabharfaidh an lá deis 
dóibhsean éisteacht le múinteoirí agus le saineolaithe eile atá ag obair sa chóras ó lá go lá.  
Tá muid ar fad ag obair le chéile le go leor spriocanna a bhaint amach, spriocanna a chabhróidh 
le gach dalta oideachas ardchaighdeáin a bhaint amach i gcóras an tumoideachais.

Tá an clár lán go béal le ceardlanna atá praiticiúil agus úsáideach dúinn mar mhúinteoirí. Beidh 
muid ag éisteacht le múinteoirí ón dá leibhéal ag roinnt, ní hamháin a dtaithí, ach freisin an 
taighde atá taobh thiar den taithí sin. Beidh deis againn éisteacht le saineolaithe ó na coláistí 
éagsúla agus ó na heagraíochtaí éagsúla, ó thuaidh agus ó dheas, a thugann tacaíocht do 
mhúinteoirí ó lá go lá. Molaimid go mór sibh. Tá neart seastán timpeall na háite freisin agus iad 
breá sásta a gcuid acmhainní agus smaointe a roinnt linn ar fad. 

Ba mhaith linn tagairt faoi leith a dhéanamh don chomhpháirtíocht atá idir Gaeloideachas agus 
Middletown Centre for Autism. Is comhpháirtíocht an-tábhachtach é seo, mar tugann sé deis do 
Gaeloideachas ábhar agus acmhainní atá riachtanach do mhúinteoirí a chur ar fáil trí mheán na 
Gaeilge. Beidh deis againn blas a fháil ar na acmhainní sin le linn an lae. 

Ag an deireadh, ba mhaith linn buíochas mór a ghabháil le foireann Gaeloideachas agus COGG. 
Ní hamháin ó thaobh an lae inniu de, ach ó thaobh na hoibre agus na tacaíochta leanúnaí a 
chuireann sibh ar fáil do na scoileanna tumoideachais. Glacaim buíochas freisin leis an meitheal 

a bhí i mbun oibre ó thaobh an lae inniu a chur le cheile, faoi stiúir 
chumasach Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, príomhoide Ghaelscoil 
Bhaile Bhrigín. Chabhraigh smaointe agus plé na meithle seo 
go mór le clár an lae inniu agus le tacaíochtaí eile a chuireann 
Gaeloideachas ar fail don earnáil seo.

Tá súil againn go mbainfidh sibh gach sult as an lá inniu agus  
go dtabharfadh sé deis daoibh cur le bhur gcuid oibre ach freisin 
go mbainfidh sibh taitneamh as an lá. Go mbeirimid beo ar an  
am seo arís!

Micheál S. Mac Donnacha, Uachtarán Gaeloideachas agus Dónal 
Ó hAiniféin, Cathaoirleach COGG

Tionól Forbartha 2023 

Óstán Slieve Russell, Co. an Chabháin
Dé hAoine, an 10 Samhain 2023

Bí linn don ócáid fhíorspeisialta seo agus 
Gaeloideachas ag ceiliúradh 50 bliain ar an bhfód!
gaeloideachas.ie/claraigh 
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Ar fáil le cabhrú libh!

Gaeloideachas Cúntóirí COGG Cainteoirí

Tá dath glas ar na láinnéir atá á gcaitheamh ag baill foirne agus ag baill bhoird Gaeloideachas 
le go mbeidh sibh in ann iad a aithint go héasca, agus fáiltíonn siad roimh cheisteanna! Tá dath 
dearg ar na láinnéir atá á gcaitheamh ag baill foirne agus baill bhoird COGG, agus tá dath 
gorm ar na lainnéir atá á gcaitheamh ag na cúntóirí atá ag cabhrú linn inniu. Tá dath corcra ar na 
lainnéir atá á gcaitheamh ag na cainteoirí.

Tionól Forbartha 2023 

Óstán Slieve Russell, Co. an Chabháin
Dé hAoine, an 10 Samhain 2023

Bí linn don ócáid fhíorspeisialta seo agus 
Gaeloideachas ag ceiliúradh 50 bliain ar an bhfód!
gaeloideachas.ie/claraigh 



4 #Bláthú2022

Léarscáil an Óstáin

Urlár na talún:
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M
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G
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Svuít Loch Daribhreach

Svuít na Maoile

Svuít Lir

Svuít Glora

Aoife I

Aoife II

Svuít an Ghairdín III

Svuít an Gairdín I & II

Beáir Ócáidí

Svuít Lir

Svuít Loch Daribhreach

Beár Crú Capaill
Bialann Áit Suí Amuigh

Svuít na 
M
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G
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A
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A
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IIII II

Óstán Pháirc an Mhuilinn 
Chearr & Ionad Comhdhála

Leagan Amach Úrlár  
na Talún
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An chéad urlár:

Seomra Comhdhála 1

Seomra Comhdhála 2

Seomra Comhdhála 3

Seomra Comhdhála 4

Seomra Comhdhála 5

Seomra Comhdhála 6

Seomra Comhdhála 7

Seomra Comhdhála 8

Óstán Pháirc an Mhuilinn 
Chearr & Ionad Comhdhála

Seomra 
Comhdhála 1

Seomra 
Comhdhála 2

Seomra 
Comhdhála 8

Seomra 
Comhdhála 3

Seomra 
Comhdhála 6

Seomra 
Comhdhála 7

Seomra 
Comhdhála 5Seomra 

Comhdhála 4
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2023 - 50 bliain ar an
bhfód!  

 
Táimid ag súil go mór le

bheith ag ceiliúradh libh.

Acmhainní forbartha i bpáirt le
AsIAm

gaeloideachas.ie/oideachas-speisialta

Acmhainní forbartha i bpáirt le
Middletown Centre for Autism

... agus i bhfad níos mó ag
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2023 - 50 bliain ar an
bhfód!  
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Forléargas ar an gClár
Téama: Bláthú – Deiseanna Forbartha, Deiseanna Fáis

09.00-
09.25

11.00-
11.25

Clárúchán, bricfeasta éadrom agus seastáin

Sos agus Seastáin
Ár mbuíochas mór le hOifig an Choimisinéara 
Teanga as urraíocht a dhéanamh ar an sos tae agus 
caife inniu.G
ac

h 
ao

n 
du

in
e

Svuít Lir agus lasmuigh de 
Urlár na talún

Svuít Lir agus lasmuigh de 
Urlár na talún

09.30-
11.00 

Svuít Lir
Urlár na talún

Príomhsheisiún
Bláthú – Deiseanna Forbartha, Deiseanna Fáis

Fáilte agus forléargas 
Micheál S. Mac Donnacha, Uachtarán 
Gaeloideachas, Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, 
Príomhoide Ghaelscoil Bhaile Brigín agus 
Cathaoirleach ar Choiste Gaeloideachas ar 
riachtanais speisialta oideachais 

Aitheasc tosaigh
Josepha Madigan TD, an tAire Stáit atá freagrach 
as Oideachas Speisialta agus Cuimsiú, an Roinn 
Oideachais 

Ceisteanna, cleachtais agus comhairle ó 
eagraíochtaí tacaíochta: seisiún ceisteanna agus 
freagraí
Shane Holland, an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta 
Oideachais (NEPS), Niamh Ní Fhoighil, an 
Chigireacht, an Roinn Oideachais, agus Cáit 
Ní Chonghaile, an Chomhairle Náisiúnta um 
Oideachas Speisialta (NCSE) 

Píosa cainte: Comhpháirtíocht Gaeloideachas 
agus Middletown Centre for Autism

Tá dath buí ar na himeachtaí don bhunleibhéal.

Tá dath gorm ar na himeachtaí don iar-bhunleibhéal.

Tá dath glas ar na himeachtaí atá in oiriúint don dá leibhéal.

Cuireann dath dearg in iúl go bhfuil ceardlann le roghnú.
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11.30-
12.30

11.30-
12.30

11.30-
12.30

11.30-
12.30

12.30-
13.30

12.30-
13.30

12.30-
13.30

Dea-chleachtas uathachais: Treoir i gcomhair 
scoileanna - Ag Tacú le Leanaí agus Daoine Óga
Niamh Ní Fhoighil, Roinnchigire, An Roinn 
Oideachais

Forbairtí nua agus acmhainní praiticúla ón 
gComhairle um Oideachas Gaeltachta & 
Gaelscolaíochta (COGG) don seomra ranga 
bunscoile
An Dr Emily Barnes, an Dr Neasa Ní Chiaráin, 
an tOllamh Ailbhe Ní Chasaide, Coláiste na 
Tríonóide, an Dr Jacaí de Brún agus Máire Nic an 
Rí, COGG, agus Orla Nig Fhearraigh, Comhairle 
na Gaelscolaíochta

Coláiste Feirste - Forbairt iomlán an dalta le 
Riachtanais Speisialta trí úsáid éifeachtach 
sonraí agus cuir chuige Tréadchúraim.  
Mary Uí Dhaimhín, Coláiste Feirste

An Chómhúinteoireacht don Ionchuimsiú  
Marcus Ó Floinn, an tSeirbhís um Fhorbairt 
Ghairmiúil do Mhúinteoirí

An féidir le Scoileanna lán-Ghaeilge freastal 
éifeachtach a dhéanamh ar dhaltaí a bhfuil 
deacrachtaí litearthachta acu?
Carmel Nic Airt, Coláiste Mhuire gan Smál

Rang speisialta a bhunú agus a bhuanú ag 
leibhéal na bunscoile: comhairle phraiticiúil agus 
leideanna cabhracha ó Ghaelscoil na Fuinseoige, 
Scoil na Fuiseoige agus Scoil Cholmcille
Aisling Uí Fhéich, Gaelscoil na Fuinseoige, 
Caoimhín Williamson, Scoil na Fuiseoige, agus  
Síle Nic Con Iomaire agus Ciara Ní Chonghaile, 
Scoil Cholmcille

Rang speisialta a bhunú agus a bhuanú 
ag leibhéal na hiar-bhunscoile: comhairle 
phraiticiúil agus leideanna cabhracha ó 
Choláiste Ghlór na Mara agus Choláiste 
Cholmcille
Maedhbh Daltún, Coláiste Ghlór na Mara, agus 
Máire Ní Mhurchadha, Coláiste CholmcilleCe

an
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Svuít Aoife
Urlár na talún

Seomra Comhdhála 6
An chéad urlár

Seomra Comhdhála 7
An chéad urlár

Seomra Comhdhála 1
An chéad urlár

Svuít Aoife
Urlár na talún

Seomra Comhdhála 6
An chéad urlár

Seomra Comhdhála 1
An chéad urlár
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Forléargas ar an gClár
Téama: Bláthú – Deiseanna Forbartha, Deiseanna Fáis

12.30-
13.30

13.30-
14.25

14.30-
15.30

14.30-
15.30

14.30-
15.30

14.30-
15.30

Cleachtas comhoibritheach agus acmhainní 
praiticiúla chun tacú le scoláirí iar-bhunscoile 
a bhfuil riachtanais bhreise oideachais acu sa 
seomra ranga príomhshrutha
Elaine Ní Shé, Gaelcholáiste Luimnigh, agus 
Aingeal Nic an tSábhaisigh, an tÁisaonad

Lón agus Seastáin

Noda beaga praiticiúla chun tacú le páistí a 
bhfuil tréithe disléicse orthu  
Siobhán Ní Chorcora, Gaelscoil Osraí

Cothú – Cén Fáth agus Cén Dóigh?
An cothú a úsáid go héifeachtach chun 
caighdeáin a ardú sa bhunscoil le samplaí de 
straitéisí praiticiúla.
Áine-Máire Uí Néill, Údarás Oideachais 
Thuaisceart Éireann 

Aistear iar-bhunscoile leis an Tionscadal 
Léirithe um Theiripe ar Scoil agus Tacaíocht na 
Luathbhlianta 2018-19.
Isabel Nic An Fhaillí, Coláiste de hÍde

Cleachtas na Difreála sa Seomra Ranga  
Iar-bhunscoile
Áine Nic Giolla Phádraig, An tSeirbhís um Fhorbairt 
Ghairmiúil do Mhúinteoirí

G
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Ce
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 le
 ro

gh
nú

Ce
an

n 
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há
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 le
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nú

Svuít Lir agus lasmuigh de 
Urlár na talún

Svuít Loch Dairbhreach, 
na Maoile & Glora 
(Lón) agus Svuít Lir 
(Seastáin)
Urlár na talún

Svuít Aoife
Urlár na talún

Svuít an Ghairdín
Urlár na talún

Seomra Comhdhála 1
An chéad urlár

Seomra Comhdhála 7
An chéad urlár

Tá dath buí ar na himeachtaí don bhunleibhéal.

Tá dath gorm ar na himeachtaí don iar-bhunleibhéal.

Tá dath glas ar na himeachtaí atá in oiriúint don dá leibhéal.

Cuireann dath dearg in iúl go bhfuil ceardlann le roghnú.
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15.30-
16.30

15.30-
16.30

15.30-
16.30

15.30-
16.30

16.30-
17.00

Measúnú múnlaitheach ar scileanna litrithe: áis 
nua do pháistí bunscoile
An Dr Emily Barnes, Scoil an Oideachais, Coláiste 
na Tríonóide

Gach páiste a chur san áireamh sa cheacht 
Gaeilge: ag roinnt dea-chleachtais
An Dr Claire M. Dunne, Institiúid Oideachais 
Marino agus an Dr Sylvaine Ní Aogáin, Coláiste 
Mhuire gan Smál

Do shealsa atá ann! Cluichí agus gníomhaíochtaí 
súgartha chun tacú le scoláirí a bhfuil riachtanais 
bhreise oideachais acu
An Dr Ciara Uí Chonduibh, Scoil Uí Ghramhnaigh, 
an tÁisaonad agus Glór na nGael

Aireachas mar thacaíocht bhreise sa seomra 
ranga iar-bhunscoile
Katie McGreal, Solas Relaxation

Clabhsúr agus seoladh acmhainne
Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Príomhoide Ghaelscoil 
Bhaile Brigín agus Cathaoirleach ar Choiste 
Gaeloideachas ar riachtanais speisialta oideachais, 
agus Dónal Ó hAiniféin, Cathaoirleach COGG

G
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Svuít an Ghairdín
Urlár na talún

Seomra Comhdhála 6
An chéad urlár

Seomra Comhdhála 1
An chéad urlár

Seomra Comhdhála 7
An chéad urlár

Svuít Lir
Urlár na talún
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An tSraith Shóisearach do 
Mhúinteoirí (SSM) 

An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM) 
Ionad Oideachais Mhuineacháin 

Cnoc an Chonnaidh, Bóthar Ard Mhacha 
Co. Mhuineacháin 

 

 047 74008 
 info@jct.ie 

          

 

Is sainseirbhís tacaíochta um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) í an 
tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM) de chuid na Roinne Oideachais 

 
         Ag tacú le scoileanna oideachas na Sraithe Sóisearaí a bhunathrú 

 

Lean SSM ar Twitter @JCforTeachers 
Tabhair cuairt ar ár suíomh gréasáin www.jct.ie 

Guímid gach rath ar #Bláthú 2022, 
Comhdháil Gaeloideachas i bpáirt le COGG 

dírithe ar Riachtanais Speisialta Oideachais 

Bímid i gcónaí ag lorg daoine 
le Gaeilge. Má tá suim agat 

obair a dhéanamh linn, obair 
a roinnt linn, nó eile trí 
mheán na Gaeilge, seol 

ríomhphost chuig info@jct.ie 



  

                                    

 

 

An tSraith Shóisearach do 
Mhúinteoirí (SSM) 

An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM) 
Ionad Oideachais Mhuineacháin 

Cnoc an Chonnaidh, Bóthar Ard Mhacha 
Co. Mhuineacháin 

 

 047 74008 
 info@jct.ie 

          

 

Is sainseirbhís tacaíochta um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) í an 
tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM) de chuid na Roinne Oideachais 
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mheán na Gaeilge, seol 
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G E ATA  C H U N  N A  G A E I LG E

G AT E WAY  TO  T H E  I R I S H  L A N G U AG E

B A I L E  Á T H A  C L I A T H  ·  B É A L  F E I R S T E  ·  R Á T H  C H A I R N  ·  G A O T H  D O B H A I R

www.forasnagaeilge.ie
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Ceardlanna agus cainteoirí
Tá dath buí ar na himeachtaí don bhunleibhéal.

Tá dath gorm ar na himeachtaí don iar-bhunleibhéal.

Tá dath glas ar na himeachtaí atá in oiriúint don dá leibhéal.

Cuireann dath dearg in iúl go bhfuil ceardlann le roghnú.

Príomhsheisiún
Bláthú – Deiseanna Forbartha, Deiseanna Fáis
9.30-11.00, Svuít Lir, Urlár na talún 

Is é ‘Bláthú – Deiseanna Forbartha, Deiseanna Fáis’ an téama atá roghnaithe do chomhdháil na 
bliana seo. Is téama tráthúil spreagúil é seo a thugann deis dúinn ceiliúradh a dhéanamh ar an 
méid atá bainte amach, forbairtí agus dul chun cinn atá déanta ag na scoileanna lán-Ghaeilge 
agus Gaeltachta i ngort an RSO. Tugann an téama deis dúinn freisin ceisteanna tábhachtacha 
a bhaineann le hionchuimsitheacht a chíoradh, bearnaí a aithint agus plé a dhéanamh ar na 
tacaíochtaí breise atá ag teastáil go géar ón earnáil le gur féidir le gach páiste agus duine óg 
bláthú sa chóras seo agus barr a gcumais a bhaint amach.

Fáilte agus forléargas
Micheál S. Mac Donnacha, Uachtarán Gaeloideachas, agus Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, 
Príomhoide Ghaelscoil Bhaile Brigín agus Cathaoirleach ar Choiste Gaeloideachas ar riachtanais 
speisialta oideachais 

Aitheasc tosaigh
Josepha Madigan TD, an tAire Stáit atá freagrach as Oideachas Speisialta agus Cuimsiú, an 
Roinn Oideachais 

Ceapadh Josepha Madigan TD mar Aire Stáit atá freagrach as Oideachas Speisialta agus 
Cuimsiú i mí Iúil 2020. Roimhe sin, ba í an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta í ó 
Shamhain 2017 go Meitheamh 2020. Táimid an-bhuíoch den Aire as a bheith linn inniu le 
haitheasc tosaigh na Comhdhála a thabhairt. 

Ceisteanna, cleachtais agus comhairle ó eagraíochtaí tacaíochta: seisiún ceisteanna agus 
freagraí
Shane Holland, an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS), Niamh Ní Fhoighil, 
an Chigireacht, an Roinn Oideachais, agus Cáit Ní Chonghaile, an Chomhairle Náisiúnta um 
Oideachas Speisialta (NCSE) 

Sa chuid seo den phríomhsheisiún, déanfaidh an painéal thuas iarracht na ceisteanna is mó a 
tháinig isteach ó scoileanna a fhreagairt agus a gcuid comhairle a roinnt libh. Tá súil againn go 
mbeidh sé seo úsáideach agus tairbheach do gach duine atá ag obair san earnáil agus muid ag 
comhoibriú le chéile leis na tacaíochtaí is fearr a thabhairt do pháistí agus do dhaoine óga a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Píosa cainte: comhpháirtíocht Gaeloideachas agus Middletown Centre for Autism
Tabharfar spléachadh beag ar an tionscdal mór comhpháirtíochta idir Gaeloideachas agus 
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Tá dath buí ar na himeachtaí don bhunleibhéal.
Tá dath gorm ar na himeachtaí don iar-bhunleibhéal.

Tá dath glas ar na himeachtaí atá in oiriúint don dá leibhéal.

Cuireann dath dearg in iúl go bhfuil ceardlann le roghnú.

Middletown Centre for Autism agus ar na hacmhainní praiticiúla atá ar fáil mar chuid di.

Cáit Ní Chonghaile, an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Is múinteor iar-bhunscoile í Cáit atá anois ag obair leis an NCSE mar mhúinteoir cuartaíochta 
do dhaoine óga, do dhaltaí bodhra agus dóibh siúd a bhfuil allaíre orthu. Oibríonn Cáit go 
páirtaimseartha don Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD) chomh maith mar léachtóir 
ar an Dioplóma Iarchéime san Oideachas Speisialta agus mar mhaoirseoir sa Mháistreacht san 
Oideachas. D’oibrigh sí i réimse na riachtanas breise oideachais le blianta fada i suíomhanna 
príomhshrutha agus oideachais speisialta mar mhúinteoir agus mar bhainisteoir. D’oibrigh sí 
roimhe sin san Ionad Staidéar Míchumais in UCD ar an Teastas Saoránachta agus Abhcóideachta 
do mhic léinn faoi mhíchumas. D’oibrigh sí freisin in UCC ar an Teastas/Dioplóma i Staidéar faoi 
Mhíchumas.  

Niamh Ní Fhoighil, Roinnchigire, an Roinn Oideachais
Is roinnchigire leis an Roinn Oideachais í Niamh. Tá sí lonnaithe i nGaillimh agus déanann sí 
meastóireacht ar an soláthar do scoláirí a bhfuil riachtanais bhreise agus riachtanais speisialta 
oideachais acu. Mar chuid den ról seo, bíonn Niamh ag obair leis an Rannóg Oideachais 
Speisialta sa Roinn freisin. Tá céim Bhaitsiléara san Oideachais (B.Ed) bainte amach ag 
Niamh, chomh maith le Dioplóma Iarchéime i Riachtanais Speisialta Oideachais (PGSEN); 
Céim Mháistreachta san Oideachas Speisialta (MSEN); Dioplóma Iarchéime sa tSíceolaíocht, 
agus Céim Mháistreachta sa tSíceolaíocht Oideachais (MAEP). D’oibrigh Niamh i scoileanna 
príomhshrutha mar mhúinteoir ranga, mar mhúinteoir oideachais speisialta agus mar 
chomhordaitheoir riachtanais speisialta oideachais (RSO). Chaith Niamh seal ag obair go 
príobháideach mar shíceolaí oideachais sula ndeachaigh sí isteach sa Chigireacht.

Shane Holland, Síceolaí Sinsearach, an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais
Is síceolaí sinsearach é Shane leis an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS). Ta sé 
lonnaithe i mBaile Átha Cliath, áit a dtugann sé tacaíocht do roinnt gaelscoileanna. Tá Shane 
ina bhall freisin den Ghrúpa Oibre Gaeilge agus den Ghrúpa Oibre um Riachtanais Speisialta 
Oideachais i NEPS. Sular thosaigh sé ag obair le NEPS, d’oibrigh Shane mar shíceolaí leis an 
HSE san earnáil mhíchumais. Sular thosaigh sé ar a ghairm bheatha sa tsíceolaíocht, d’oibrigh 
Shane mar mhúinteoir bunscoile i scoileanna príomhshrutha agus i scoileanna speisialta araon.
 

Dea-chleachtas uathachais: Treoir i gcomhair scoileanna 
 - Ag Tacú le Leanaí agus le Daoine Óga 
Niamh Ní Fhoighil, Roinnchigire, an Roinn Oideachais 
11.30-12.30, Svuít Aoife, Urlár na talún 

Sa cheardlann seo, díreofar ar acmhainn thábhachtach threorach do scoileanna a bhfuil baint 
acu le hoideachas leanaí agus daoine óga a bhfuil uathachas orthu. Pléifear: 
• comhthéacs agus treoir d’úsáideoirí 
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• uathachas a thuiscint 
• cleachtas uilechuimsitheach scoile ar chontanam na tacaíochta 
• ag freastal ar riachtanais oideachais leanaí agus daoine óga a bhfuil uathachas orthu 
 agus na réimsí seo san áireamh: 
 o an timpeallacht foghlama 
 o forbairt teanga agus cumarsáide                                                                                      
 o forbairt shóisialta                                                                                                                    
 o forbairt mhothúchánach                                                                                                               
 o próiseáil chéadfach 
 o scileanna feidhme don mhaireachtáil laethúil  
 o forbairt acadúil   
 o forbairt iompraíochta

Beidh an cheardlann seo feiliúnach do mhúinteoirí bunscoile, iar-bhunscoile agus do mhúinteoirí 
atá ag muineadh i ranganna nó scoileanna speisialta. 
 
Niamh Ní Fhoighil, Roinnchigire, an Roinn Oideachais
Is roinnchigire leis an Roinn Oideachais í Niamh. Tá sí lonnaithe i nGaillimh agus déanann sí 
meastóireacht ar an soláthar do scoláirí a bhfuil riachtanais bhreise agus riachtanais speisialta 
oideachais acu. Mar chuid den ról seo, bíonn Niamh ag obair leis an Rannóg Oideachais 
Speisialta sa Roinn freisin. Tá céim Bhaitsiléara san Oideachais (B.Ed) bainte amach ag 
Niamh, chomh maith le Dioplóma Iarchéime i Riachtanais Speisialta Oideachais (PGSEN); 
Céim Mháistreachta san Oideachas Speisialta (MSEN); Dioplóma Iarchéime sa tSíceolaíocht, 
agus Céim Mháistreachta sa tSíceolaíocht Oideachais (MAEP). D’oibrigh Niamh i scoileanna 
príomhshrutha mar mhúinteoir ranga, mar mhúinteoir oideachais speisialta agus mar 
chomhordaitheoir riachtanais speisialta oideachais (RSO). Chaith Niamh seal ag obair go 
príobháideach mar shíceolaí oideachais sula ndeachaigh sí isteach sa Chigireacht.
 

Forbairtí nua agus acmhainní praiticúla ón gComhairle um 
Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta (COGG) don seomra 
ranga bunscoile 
An Dr Emily Barnes, an Dr Neasa Ní Chiaráin, agus an tOllamh Ailbhe Ní Chasaide, Coláiste na 
Tríonóide, an Dr Jacaí de Brún agus Máire Nic an Rí, COGG, agus Orla Nig Fhearraigh, 
Comhairle na Gaelscolaíochta, 
11.30-12.30, Seomra Comhdhála 6, An chéad urlár

Cuirfidh COGG roinnt forbairtí nua i réimse Riachtanais Speisialta Oideachais i láthair na 
Comhdhála: 
  
• spléachadh ar na hacmhainní teicneolaíochta don Ghaeilge atá á bhforbairt ag an 
 tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra i gColáiste na Tríonóide – an Dr Emily
  Barnes, an Dr Neasa Ní Chiaráin, agus an tOllamh Ailbhe Ní Chasaide, Coláiste na

Tá dath buí ar na himeachtaí don bhunleibhéal.
Tá dath gorm ar na himeachtaí don iar-bhunleibhéal.

Tá dath glas ar na himeachtaí atá in oiriúint don dá leibhéal.

Cuireann dath dearg in iúl go bhfuil ceardlann le roghnú.
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Tá dath buí ar na himeachtaí don bhunleibhéal.
Tá dath gorm ar na himeachtaí don iar-bhunleibhéal.

Tá dath glas ar na himeachtaí atá in oiriúint don dá leibhéal.

Cuireann dath dearg in iúl go bhfuil ceardlann le roghnú.

 Tríonóide 
• scéim fónaice nua léitheoireachta don suíomh tumoideachais le feidhm ar leith do 
 pháistí le riachtanais breise oideachais, Léigí Amach É leis an Dr Úna Lawlor – an Dr 
 Jacaí de Brún, COGG
• acmhainní folláine agus aireachais – deartha ag Comhairle na Gaelscolaíochta 
 agus oiriúnaithe do shuíomh an Deiscirt ag COGG – Máire Nic an Rí, COGG, agus  
 Orla Nig Fhearraigh, Comhairle na Gaelscolaíochta

Coláiste Feirste - Forbairt iomlán an dalta le Riachtanais 
Speisialta trí úsáid éifeachtach sonraí agus cuir chuige 
Tréadchúraim. 
Mary Uí Dhaimhín, Coláiste Feirste 
11.30-12.30, Seomra Comhdhála 7, an chéad urlár 

Sa cheardlann seo, roinnfear stráitéisí praiticiúla agus idirghabháil éifeachtach a thacaíonn le 
daltaí iar-bhunscoile le huathachas agus baic foghlama trí úsáid éifeachtach sonraí agus cuir 
chuige tréadchúraim.
 
Mary Uí Dhaimhín, Comhordaitheoir Riachtanais Speisialta, Coláiste Feirste 
Is comhordaitheoir riachtanais speisialta í Mary i gColáiste Feirste. Is scoil ilchumais, 
chomhoideachais í Coláiste Feirste.  Cothaítear muinín agus cinnteacht sna daltaí i dtaca lena 
bhféiniúlacht agus lena sainchultúr féin. Cuirtear béim ar leith ar shárú constaicí foghlama na 
ndaltaí agus tá sólathar ar leith ann do dhaltaí a bhfuil sainriachtanais foghlama acu i bhfoirm 
Ionad Uathachais (An Nead) agus an Ionaid Tacaíochta. 

An Chómhúinteoireacht don Ionchuimsiú
Marcus Ó Floinn, an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí
11.30-12.30, Seomra Comhdhála 1, an chéad urlár 

Le linn na ceardlainne seo, pléifear na réimsí seo;

• céard is ionchuimsiú ann?
• cáipéisí cuí a thacaíonn leis an gcreat don Leanúntas Tacaíochta le haghaidh  
 Iar-bhunscoileanna
• ceard is cómhúinteoireacht ann? 
• na heiseamláirí difriúla a mholtar leis an leas is fearr a bhaint as an gcómhúinteoireacht 
• cuir chuige phraiticiúla leis na múinteoirí a chumasú don chómhúinteoireacht sa 
 seomra ranga 
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Marcus Ó Floinn, an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí
Is comhairleoir Gaeilge, comhairleoir ar an gcómhúinteoireacht agus ar an idirbhliain, é Marcus 
Ó Floinn leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí. Tá sé ar iasacht óna phost mar 
mhúinteoir Gaeilge i bPobalscoil Bhaile an Róba i gCo. Mhaigh Eo. Tá os cionn 30 bliain caite 
ag Marcus ag teagasc in oirthear agus in iarthar na tíre agus é ag cur faoi anois ina cheantar 
dúchais sa Ghaeltacht i gCorr na Móna i gCo. na Gaillimhe. Tá suim aige i gcúrsaí taighde agus 
obair déanta aige ar chúrsaí sochtheangeolaíochta le béim, dar ndóigh, ar an nGaeilge.

An féidir le scoileanna lán-Ghaeilge freastal éifeachtach a 
dhéanamh ar dhaltaí a bhfuil deacrachtaí litearthachta acu?
Carmel Nic Airt, Coláiste Mhuire gan Smál
12.30-13.30, Svuít Aoife, Urlár na talún 

Imscrúdú criticiúil atá sa taighde seo ar cháilíocht an fhreastail a dhéantar ar dhaltaí a bhfuil 
deacrachtaí litearthachta acu i scoileanna lán-Ghaeilge agus i scoileanna a mhúineann trí mheán 
an Bhéarla ag súil leis an bhfreastal is éifeachtúla a shainaithint. Déantar anailís ar chleachtais 
agus ar thuiscintí rannpháirtithe leasmhara. Dírítear na fiosrúcháin ar cháilíocht an tsoláthair 
sa dá earnáil. Léiríonn torthaí an taighde gur féidir le scoil lán-Ghaeilge freastal éifeachtach 
a dhéanamh ar dhaltaí a bhfuil deacrachtaí litearthachta acu. Aithnítear go mbraitheann 
cáilíocht agus caighdeán an fhreastail ar stráitéisí oiriúnacha agus tacaíocht iomchuí dírithe 
ar shainriachtanais daltaí. Soiléiríonn an taighde imní tras-earnála faoi íseal-chaighdeán 
teanga daltaí. Tugtar fianaise ar mhí-oiriúnacht modhanna, tuairiscí agus moltaí saineolaithe 
seachtracha.
 
Carmel Nic Airt, Riarthóir M.Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge & Gaeltachta,  
Coláiste Mhuire gan Smál
Is iarmhúinteoir agus príomhoide ar Ghaelscoil Mhichíl Uí Choiléain í Carmel agus anois tá sí ag 
obair ar an gclár M.Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge & Gaeltachta i gColaiste Mhuire gan Smál. 
Ba chéimí í sa chlár freisin. Rinne Carmel an taighde seo sa bhliain 2020, agus faoi láthair, tá sí i 
mbun tuilleadh taighde a d’eascair as torthaí an taighde seo. 

Rang speisialta a bhunú agus a bhuanú ag leibhéal na 
bunscoile: Comhairle phraiticiúil agus leideanna cabhracha 
ó Ghaelscoil na Fuinseoige, Scoil na Fuiseoige agus Scoil 
Cholmcille
  
Aisling Uí Fhéich, Gaelscoil na Fuinseoige, Caoimhín Williamson, Scoil na Fuiseoige, agus Síle 
Nic Con Iomaire agus Ciara Ní Chonghaile, Scoil Cholmcille
12.30-13.30, Seomra Comhdhála 6, An chéad urlár

Tá dath buí ar na himeachtaí don bhunleibhéal.
Tá dath gorm ar na himeachtaí don iar-bhunleibhéal.

Tá dath glas ar na himeachtaí atá in oiriúint don dá leibhéal.

Cuireann dath dearg in iúl go bhfuil ceardlann le roghnú.
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An bhfuil suim ag do scoil rang speisialta a bhunú? Nó an bhfuil rang speisialta agaibh cheana 
agus gur mhaith libh foghlaim ó na cleachtais atá ar siúl i scoileanna eile?  
 
Seo ceardlann phraiticiúil atá feiliúnach do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile agus tabharfar 
spléachadh ar aistir agus chleachtais trí bhunscoil éagsúla le linn na ceardlainne - bunscoil 
Ghaeltachta, bunscoil atá suite i mBaile Átha Cliath, agus bunscoil atá suite i mBéal Feirste. 
Roinnfear nodanna praiticiúla maidir le: 
 
• bunú agus buanú an ranga speisialta: aistear na scoileanna go dtí seo  
• cúrsaí inrollaithe  
• comhordú an ranga speisialta: róil agus dualgais na bpáirtithe éagsúla, amchlárú agus
 struchtúr an lae  
• straiteisí agus acmhainní praiticúla chun spás rathúil foghlama a chruthú agus cabhrú
 le scoláirí barr a gcumais a bhaint amach 
• pleanáil, polasaithe agus cáipéisí de dhíth don rang speisialta: cur chuige agus samplaí  
• ionchuismitheacht ar bhonn uile scoile agus teagmháil le ranganna eile  
 
Aisling Uí Fhéich, Príomhoide Ghaelscoil na Fuinseoige, Baile Átha Cliath
Is í Príomhoide Ghaelscoil na Fuinseoige i mBaile Átha Cliath í Aisling. Bunaíodh an scoil in 2016 
agus in 2017 d’oscail an scoil rang do pháistí uathacha. Bhí Aisling ina ceann ar thaithí scoile le 
Coláiste Hibernia agus bíonn sí ag obair le hábhair oidí fós. Tá iarchéim aici i mBainistíocht san 
Oideachas agus rinne sí a tráchtas ar ról tuismitheora i scoil nuabhunaithe. Tá spéis faoi leith aici 
in Oideachas Speisialta agus tá cainteanna tugtha aici leis an NCSE ina leith.  
 
Caoimhín Williamson, Príomhoide Scoil na Fuiseoige, Béal Feirste
Tá Caoimhin Williamson ag obair mar phríomhoide i Scoil na Fuiseoige, Béal Feirste. Is bunscoil 
í atá suite i gCill Uaighe in Iarthar Bhéal Feirste. Tá dhá rang ag an scoil do phaistí a bhfuil 
deacrachtaí sóisialta agus cumarsáide acu. Tá uathachas ar fhormhór na bpáistí sna ranganna. Is 
é seo an t-aon sólathar RSO atá ar fáil i mbunscoil lán-Ghaeilge ar bith sa tuaisceart. 
 
Síle Nic Con Iomaire, Príomhoide Scoil Cholmcille, Ros a’Mhíl
Is múinteoir bunscoile í Síle a thosaigh amach in 1997. Chaith sí cupla bliain ag múineadh i 
nGaelscoil i mBaile Átha Cliath, thar lear, ar Órán Mór agus in 2008, d’fhill sí ar an mbaile, áit a 
bhfuair sí post mar phríomhoide i Scoil Cholmcille Ros a’ Mhíl. Is príomhoide teagaisc í atá ag 
múineadh ranganna na Naíonán. Tá 65 páiste sa scoil, le trí rang príomhshrutha, rang speisialta 
uathachais agus múinteoir tacaíochta. 

Ciara Ní Chonghaile, Múinteoir sa rang uathachais, Scoil Cholmcille, Ros a’Mhíl
Is múinteoir bunscoile í Ciara. Tá taithí aon bhliain déag aici a bheith ag obair i scoileanna 
Gaeltachta idir ranganna príomhshrutha agus oideachais speisialta. Tá sí sa chúigiú bliain anois 
ag obair i rang uathachais agus an-taithí aici a bheith ag obair le gasúir a bhfuil riachtanais 
speisialta acu. Rinne sí a céim i gColáiste Mhuire gan Smál agus is ansin a rinne sí teastas in 
Oideachais Speisialta chomh maith le neart cúrsaí gairmiúla bunaithe ar an ábhar le linn a 
tréimhse oibre. Tá suim faoi leith aici a bheith ag obair le gasúir a bhfuil uathachas orthu agus a 
bheith ag tacú leo a bpoitéinseal a bhaint amach.

Tá dath buí ar na himeachtaí don bhunleibhéal.
Tá dath gorm ar na himeachtaí don iar-bhunleibhéal.

Tá dath glas ar na himeachtaí atá in oiriúint don dá leibhéal.

Cuireann dath dearg in iúl go bhfuil ceardlann le roghnú.
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Rang speisialta a bhunú agus a bhuanú: comhairle phraiticiúil 
agus leideanna cabhracha ó Choláiste Ghlór na Mara agus ó 
Choláiste Cholmcille 
   
Maedhbh Daltún, Coláiste Ghlór na Mara, agus Máire Ní Mhurchadha, Coláiste Cholmcille
12.30-13.30, Seomra Comhdhála 1, An chéad urlár 

An bhfuil suim ag do scoil rang speisialta a bhunú? Nó an bhfuil rang speisialta agaibh cheana 
agus gur mhaith libh foghlaim ó na cleachtais atá ar siúl i scoileanna eile?  
 
Seo ceardlann phraiticiúil atá feiliúnach do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile agus tabharfar 
spléachadh ar aistir agus chleachtais dhá scoil le linn na ceardlainne, iar-bhunscoil Ghaeltachta 
agus iar-bhunscoil atá suite i mBaile Átha Cliath. Roinnfear nodanna praiticiúla maidir le: 
• bunú agus maoiniú an ranga speisialta  
• cúrsaí inrollaithe   
• na hacmhainní atá riachtanach do rang speisialta  
• comhordú an ranga speisialta: róil agus dualgais na bpáirtithe éagsúla, amchlárú agus 
 struchtúr an lae  
• pleanáil, polasaithe agus cáipéisí de dhíth don rang speisialta: cur chuige agus samplaí  
• ionchuimsitheacht agus conas cearta daonna a chinntiú do scoláirí leochaileacha  
• ionchuismitheacht ar bhonn uile scoile agus teagmháil le ranganna eile 

Beidh deis ag gach duine atá i láthair ceisteanna a chur, plé a dhéanamh agus foghlaim óna 
chéile.

Maedhbh Daltún, Príomhoide Choláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín
Is príomhoide Choláiste Ghlór na Mara i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath í Maedhbh. Is meánscoil 
lán-Ghaeilge chomhoideachais í Coláiste Ghlór na Mara a bunaíodh in 2014 agus tá éiteas 
ilchreidmheach aici.  Tá dhá rang uathachais darb ainm Ranganna Lir sa scoil. Bunaíodh an 
chéad rang uathachais in 2018 agus an dara ceann in 2020. Tá daichead múinteoir agus seachtar 
cúntóirí riachtanais speisialta ag obair sa scoil. 
 
Is as Sord Cholmcille i mBaile Átha Cliath do Mhaedhbh. Tá Gaeilge aici ó dhúchas. Cháiligh sí 
mar mhúinteoir meánscoile ceoil agus Gearmáinise i gColáiste na Tríonóide. Tá Máistreacht aici 
san Oideachas ó Ollscoil Mhá Nuad freisin a thug deis díriú ar Riachtanais Bhreise Oideachais 
mar chuid de na modúil. Tá Maedhbh ag obair mar Phríomhoide meánscoile i nGaelcholáiste 
Ghlór na Mara i mBaile Brigín ó 2017. Bhí sí ag obair mar phríomhoide i scoil DEIS i lár chathair 
Bhaile Átha Cliath ar feadh 5 bliana sular bhog sí go Baile Brigín. Tá an-dúil ag Maedhbh sa 
Ghaeilge agus sa cheol agus tá an-suim aici i gcúrsaí riachtanais bhreise oideachais in earnáil na 
Gaelscolaíochta. 

Tá dath buí ar na himeachtaí don bhunleibhéal.
Tá dath gorm ar na himeachtaí don iar-bhunleibhéal.

Tá dath glas ar na himeachtaí atá in oiriúint don dá leibhéal.

Cuireann dath dearg in iúl go bhfuil ceardlann le roghnú.
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Máire Ní Mhurchadha, Múinteoir Oideachais Speisialta, Coláiste Cholmcille, Indreabhán
Is múinteoir iar-bhunscoile agus Príomhoide Cúnta 1 í Máire Ní Mhurchadha i gColáiste 
Cholmcille, Co. na Gaillimhe. Tá taithí breis agus trí bliana aici mar Chomhordaitheoir ar rang 
nua speisialta do scoláirí a bhfuil neamhord ginearálta foghlama meánach orthu. Tá réimse 
leathan taithí aici ar mhúineadh scoláirí a bhfuil réimse leathan riachtanas acu. 

Tá Máistreachtaí aici sa Teangeolaíocht agus sa Fhraincis, mar aon le Dioplómaí Iarchéime in 
Oideachas Speisialta, Dlí agus Oideachas agus Ceannaireacht san Oideachas.

Cleachtas comhoibritheach agus acmhainní praiticiúla chun 
tacú le scoláirí iar-bhunscoile a bhfuil riachtanais bhreise 
oideachais acu sa seomra ranga príomhshrutha
Elaine Ní Shé, Gaelcholáiste Luimnigh, agus Aingeal Nic an tSábhaisigh, An tÁisaonad
12.30-13.30, Seomra Comhdhála 7, an chéad urlár 

Beidh dhá chuid éagsúla sa cheardlann seo:

1. comhroinnt acmhainní agus cleachtais ó Ghaelcholáiste Luimnigh chun tacú le scoláirí
 ar speictream an uathachais
2. acmhainní ón Áisaonad atá dírithe ar dhaoine óga a bhfuil deacrachtaí acu sa 
 léitheoireacht

Sa chéad chuid den cheardlann, roinnfidh Elaine Ní Shé, Gaelcholáiste Luimnigh, blaiseadh beag 
de roinnt de na cleachtais éagsúla atá ar bun i nGaelcholáiste Luimnigh chun tacú lena gcuid 
scoláirí atá ar an speictream uathachais, go háirithe mar a bhaineann sé le réimsí na cumarsáide 
agus an tsóisialaithe. Le linn an phlé, roinnfear eolas maidir le:

• cur chuige na scoile i leith riachtanais speisialta oideachais ó thús na scoilbhliana ar  
 aghaidh 
• acmhainní digiteacha agus teicneolaíochta chun cumarsáid a éascú agus imní a laghdú
• Club Cluichí Boird agus conas a bhaineann scoláirí tairbhe agus taineamh as
• béalaí éifeachtacha chun freastal ar riachtanais na scoláirí

Is seisiún idirghníomhach agus comhroinnte eolais é seo. Beidh deis ag rannpháirtithe 
dea-chleachtais a roinnt, cur leis an bplé, agus plé beag a dhéanamh ar dhúshláin agus ar 
dheiseanna éagsúla ag leibhéal na hiar-bhunscoile. 

Sa dara cuid den cheardlann, roinnfidh Aingeal Nic an tSábhaisigh ón Áisaonad eolas maidir 
le hacmhainní léitheoireachta atá dírithe go sonrach ar scoláirí níos sine a bhfuil deacrachtaí 
léitheoireachta acu nó a bhfuil riachtanais ar leith acu, mar shampla, an disléicse, fadhbanna le 
cuimhne fheidhmiúil, nó moill phróiseála.

Tá dath buí ar na himeachtaí don bhunleibhéal.
Tá dath gorm ar na himeachtaí don iar-bhunleibhéal.

Tá dath glas ar na himeachtaí atá in oiriúint don dá leibhéal.

Cuireann dath dearg in iúl go bhfuil ceardlann le roghnú.
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Elaine Ní Shé, Comhordaitheoir Oideachais Speisialta, Gaelcholáiste Luimnigh
Is múinteoir Gaeilge agus Fraincise í Elaine. Tá sí ag múineadh i nGaelcholáiste Luimnigh ó 
bunaíodh an scoil in 2006. Tá cúrsa iarchéime san oideachas speisialta bainte amach aici. Faoi 
láthair, tá sí ag obair mar chomhordaitheoir ar an Oideachas Speisialta sa scoil, agus mar 
mhúinteoir tacaíochta agus Fraincise. 

Aingeal Nic an tSábhaisigh, Comhairleoir Oideachais, An tÁisaonad
Is Comhairleoir Oideachais leis an Áisaonad í Aingeal. Tá taithí 20 bliain aici mar mhúinteoir 
ranga agus mar cheannaire scoile i mbunscoil.
Cuireann an tÁisaonad áiseanna ar fáil don tumoideachas trí mheán na Gaeilge. Bíonn a gcuid 
áiseanna saindeartha i gcomhar le múinteoirí na hearnála le freastal ar na riachtanais atá ann. 
Chomh maith leis sin, cuireann an tÁisaonad oiliúint agus ábhar tacaíochta ar fáil le cuidiú le 
múinteoirí na háiseanna a úsáid ina gcuid ranganna. 
 

Noda beaga praiticiúla chun tacú le páistí a bhfuil tréithe 
disléicse orthu    
Siobhán Ní Chorcora, Príomhoide Ghaelscoil Osraí 
14.30-15.30, Svuít Aoife, Urlár na talún

Roinnfidh Siobhán roinnt de na straitéisí agus acmhainní praiticúla a úsáidtear i nGaelscoil Osraí 
chun tacaíocht a thabhairt do scoláirí a bhfuil tréithe disléicse orthu. 

Siobhán Ní Chorcora, Príomhoide Ghaelscoil Osraí, Cill Chainnigh
Ceapadh Siobhán Ní Chorcora mar phríomhoide ar Ghaelscoil Osraí, Cill Chainnigh, le déanaí. 
Roimhe sin, chaith sí deich mbliana mar chomhordaitheoir na foirne tacaíochta, agus í cleachta 
ar na ranganna éagsula chomh maith. Tá taithí aici, agus ag foireann tacaíochta na scoile, ar 
pháistí a bhfuil disléicse orthu, agus roinnfidh sí moltaí na foirne sin ó thaobh tacú le páistí a 
bhfuil riachtanais bhreise acu, agus iad i mbun foghlama trí Ghaeilge. 

Cothú – Cén Fáth agus Cén Dóigh?  
An cothú a úsáid go héifeachtach chun caighdeáin a ardú sa 
bhunscoil le samplaí de straitéisí praiticiúla
Áine-Máire Uí Néill, Údarás Oideachais Thuaisceart Éireann 
14.30-15.30 Svuít an Ghairdín, Urlár na talún

Sa cheardlann seo, roinnfear comhthéacs agus cleachtas an chothaithe i scoileanna ó thuaidh. 

Tá dath buí ar na himeachtaí don bhunleibhéal.
Tá dath gorm ar na himeachtaí don iar-bhunleibhéal.

Tá dath glas ar na himeachtaí atá in oiriúint don dá leibhéal.

Cuireann dath dearg in iúl go bhfuil ceardlann le roghnú.
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Pléifear conas is féidir an cothú a úsáid chun tacú le gach scoláire, scoláirí a bhfuil riachtanais 
bhreise acu ina measc. 

• Stair an chothaithe  
• Cad is seomra cothaithe ann? 
• Straitéisí praiticiúla le cothú a chur i bhfeidhm i ngnáthsheomra ranga 
• Cothú i g5 – intreoir ar chlár a thacaíonn le páistí rialú a chleachtadh i gcúig chéim.
 (Beidh an chuid seo den cheardlann idirghníomhach agus iarrfar ar an lucht éisteachta
 a bheith rannpháirteach sna gníomhaíochtaí). 
 
Áine-Máire Uí Néill, Údarás Oideachais Thuaisceart Éireann   
Is as Oileán an Ghuail i gContae Thír Eoghain ó dhuchas d’Áine-Máire. Tá taithí 20 bliain aici ag 
teagasc in earnáil na Gaelscolaíochta. Ba í an múinteoir cothaithe í i dTeachín Scoil an Droichid 
i mBéal Feirste, an chéad ionad cothaithe riamh i nGaelscoil ar bronnadh The Marjorie Boxall 
Quality Mark Award NurtureUK air. Scríobh Áine-Máire Ceangail le Cothú, lámhleabhar don 
chothú bunaithe ar a taithí i dTeachín agus ar an taighde a rinne sí dá máistreacht. D’fhoilsigh 
Comhairle na Gaelscolaíochta an leabhar in 2021. Oibríonn sí anois le hÚdarás Oideachais 
Thuaisceart Éireann ag tacú le scoileanna eile seomraí cothaithe a chur ar bun agus straitéisí 
cothaithe a chur i gcrích. 
 

Aistear Iar-bhunscoile leis an Tionscadal Léirithe um Theiripe 
ar Scoil agus Tacaíocht na Luathbhlianta 2018-19 
Isabel Nic An Fhaillí, Coláiste de hÍde
14.30-15.30, Seomra Comhdhála 1, an chéad urlár

Roinnfear straitéisí praiticiúla le linn an tseisiúin seo a cuireadh i bhfeidhm i suíomh iar-
bhunscoile mar chuid den Tionscadal Léirithe um Theiripe ar Scoil agus Tacaíocht na 
Luathbhlianta in 2018/19. Cuireadh na straitéisí seo chun cinn faoi stiúir Teiripeoir Urlabhra 
agus Teanga agus Teiripeoir Saothair mar chuid den tionscadal. Freastalaíonn na straitéisí seo 
ar leibhéil éagsúla don Leanúntas Tacaíochta agus iad éasca le cur i bhfeidhm go tapa. Déanfar 
trácht ar na cláir agus ar na nithe eile seo:
• An Clár Cainte 
• Ord agus Eagar – Clár Eagrúcháin ón gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
• Sosanna Gluaiseachta 
• Traenáil foirne agus deiseanna traenála 
• An Seicliosta Timpeallachta 
• Aischothú ó dhaltaí agus ón bhfoireann

Tá dath buí ar na himeachtaí don bhunleibhéal.
Tá dath gorm ar na himeachtaí don iar-bhunleibhéal.

Tá dath glas ar na himeachtaí atá in oiriúint don dá leibhéal.

Cuireann dath dearg in iúl go bhfuil ceardlann le roghnú.
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Isabel Nic An Fhaillí, Comhordaitheoir Riachtanais Bhreise Oideachais,  
Coláiste de hÍde, Tamhlacht
Is múinteoir Riachtanais Bhreise Oideachais í Isabel Nic An Fhaillí. Tá sí ag obair i gColáiste de 
hÍde, Tamhlacht, mar mhúinteoir Gaeilge agus Béarla ó 2006. Is ann a chuaigh sí ar scoil. Rinne 
sí an Dioplóma Iarchéime sa Tacaíocht Foghlama agus san Acmhainn Oideachais sa bhliain 2012. 
Tá ról aitheanta go hoifigiúil sa scoil aici ó 2018 mar Chomhordaitheoir Riachtanais Bhreise 
Oideachais. Tá neart taithí aici ag plé le daltaí a bhfuil riachtanais bhreise oideachais de gach 
cineál acu i gcaitheamh na mblianta agus tá sí iontach sásta a taithí a roinnt sa réimse seo le 
múinteoirí agus cúntóirí eile.

Cleachtas na Difreála sa Seomra Ranga Iar-bhunscoile  
Áine Nic Giolla Phádraig, an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí
14.30-15.30, Seomra Comhdhála 7, An chéad urlár

Díreoidh an cheardlann seo ar chleachtas na difreála sa seomra ranga iar-bhunscoile. I measc na 
n-ábhar a phléifear go mion, beidh:
• cad is difreáil ann?
• an tábhacht a bhaineann le cleachtas na difreála
• na dúshláin a bhaineann le difreáil
• straitéisí le cleachtas na difreála a leabú sa seomra ranga iar-bhunscoile

Áine Nic Giolla Phádraig, an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí    
Is comhairleoir Gaeilge í Áine leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí. Tá sí ar 
iasacht óna post mar mhúinteoir Gaeilge agus Corpoideachais i gColáiste Naomh Benildus, 
i mBaile Átha Cliath. Tá taithí 21 bliain aici sa mhúinteoireacht, agus 10 mbliana caite mar 
chomhordaitheoir ar an Idirbhliain. Tá céim sa Ghaeilge agus Corpoideachas agus céim sa 
tSíceolaíocht bainte amach aici. Tá an-taithí aici a bheith ag plé le difríochtaí foghlama agus 
riachtanais bhreise sa seomra ranga.   

Measúnú múnlaitheach ar scileanna litrithe: áis nua  
do pháistí bunscoile   
An Dr Emily Barnes, Scoil an Oideachais, Coláiste na Tríonóide 
15.30-16.30, Svuít an Ghairdín, Urlár na talún

Baineann an cheardlann seo leis An Measúnú Múnlaitheach ar Scileanna Litrithe, áis nua atá 
deartha do pháistí sna naíonáin mhóra agus i Rang 1. Is í aidhm an mheasúnaithe seo ná 
tacaíocht spriocdhírithe a chur ar fáil do dheacrachtaí litrithe. Roinnfear eolas ginearálta faoin 
áis seo, agus pléifear  

Tá dath buí ar na himeachtaí don bhunleibhéal.
Tá dath gorm ar na himeachtaí don iar-bhunleibhéal.

Tá dath glas ar na himeachtaí atá in oiriúint don dá leibhéal.

Cuireann dath dearg in iúl go bhfuil ceardlann le roghnú.
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• na scileanna a ndéantar tástáil orthu sa mheasúnú seo  
• an bealach leis an measúnú a chur i bhfeidhm sa seomra ranga agus é a scóráil 
• an bealach leis an measúnú a úsáid le plean tacaíochta a dhearadh 
 
An Dr Emily Barnes, Scoil an Oideachais, Coláiste na Tríonóide   
Is ollamh cúnta le hoideachas teanga í Emily. Oibríonn sí i gColáiste na Tríonóide agus baineann 
an taighde s’aici le riachtanais speisialta oideachais i gcomhthéacs an dátheangachais. Bíonn 
sí ag obair i gcomhpháirt le tionscadal ABAIR i gColáiste na Tríonóide agus tá suim aici i 
measúnuithe teanga agus litearthachta chomh maith le teicneolaíocht chúnta don Ghaeilge. 
 

Gach páiste a chur san áireamh sa cheacht Gaeilge:  
ag roinnt dea-chleachtais
An Dr Claire M. Dunne, Institiúid Oideachais Marino agus an Dr Sylvaine Ní Aogáin, Coláiste 
Mhuire gan Smál  
15.30-16.30, Seomra Comhdhála 6, An chéad urlár

Sa chur i láthair seo, roinnfear torthaí ar thaighde atá ar siúl ag Claire agus Sylvaine maidir le 
gach páiste a chur san áireamh sa cheacht Gaeilge. Díreofar ar na nithe seo: 

• samplaí den dea-chleachtas ó roinnt scoileanna chun freastal ar réimse leathan 
 riachtanas, buanna, scileanna agus pearsantachtaí sa rang Gaeilge. 
• tacaíochtaí atá cabhrach do pháistí nach bhfuil mórán teagmhála acu leis an nGaeilge
 lasmuigh den scoil, páistí a bhfuil tacaíochtaí spriocdhírithe ag teastáil uathu, chomh
 maith le páistí ardchumais. 
• cur chuige Dearadh Uilíoch don Fhoghlaim, agus áiseanna mar aon le straitéisí 
 praiticiúla don seomra ranga a phlé.

Tá an cur i láthair seo feiliúnach do mhúinteoirí bunscoile ach go háirithe.

An Dr Claire M. Dunne, Léachtóir le Gaeilge, Institiúid Oideachais Marino
Is ceann roinne í Claire ar Roinn an Bhéarla agus Roinn na Gaeilge in Institiúid Oideachais 
Marino. Tá an-spéis aici i litríocht agus léitheoireacht Ghaeilge na n-óg. Tá cúpla leabhar 
áiseanna scríofa aici don bhunscoil: Sceitimíní; Scéalta den Scoth; agus Bímis ag Léamh.
 
An Dr Sylvaine Ní Aogáin, Léachtóir le Gaeilge, Coláiste Mhuire gan Smál
Is léachtóir í Sylvaine Ní Aogáin sa Roinn um Oideachas Teanga agus Litearthachta, i gColáiste 
Mhuire gan Smál, Luimneach. Tá spéis mhór aici i gcúrsaí shealbhú agus fhoghlaim an dara 
teanga ag leibhéal na bunscoile ach go háirithe agus i gcúrsaí tumoideachais.

Faoi láthair tá Claire agus Sylvaine ag obair ar thionscadal taighde faoi theagasc 
ionchuimsitheach na Gaeilge.

Tá dath buí ar na himeachtaí don bhunleibhéal.
Tá dath gorm ar na himeachtaí don iar-bhunleibhéal.

Tá dath glas ar na himeachtaí atá in oiriúint don dá leibhéal.

Cuireann dath dearg in iúl go bhfuil ceardlann le roghnú.
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Do shealsa atá ann! Cluichí agus gníomhaíochtaí súgartha chun 
tacú le scoláirí a bhfuil riachtanais bhreise oideachais acu
    
An Dr Ciara Uí Chonduibh, Scoil Uí Ghramhnaigh, Aingeal Nic an tSábhaisigh, an tÁisaonad, 
agus Áinín Uí Chaiside agus Áine Ní Éanaí, Glór na nGael 
15.30-16.30, Seomra Comhdhála 1, An chéad urlár

Céard iad na cluichí boird, na cluichí cártaí nó na cluichí ar líne a úsáideann tú le scileanna 
faoi leith a fhorbairt i do sheomra ranga? Tabharfar spléachadh sa cheardlann seo ar na 
féidearthachtaí a bhaineann le cluichí éagsúla a úsáid chun tacú le forbairt shóisialta, 
mhothúchánach, acadúil agus fhisiciúil sa seomra ranga príomhshrutha agus sa rang speisialta. 
Pléifear conas cluichí faoi leith a úsáid le scileanna cumarsáide, teanga agus sóisialta a threisiú 
le daoine óga a bhfuil riachtanais bhreise oideachais acu (roinnt, seal a thógáil, éisteacht, plé 
le cairde, ag obair mar fhoireann, cúnamh a thabhairt, etc.). Díreofar freisin ar chluichí atá 
úsáideach chun cabhrú le deacrachtaí teanga agus uimhearthachta. 

Taispeánfar roinnt de na cluichí éagsúla Gaeilge atá ar fáil ón Áisaonad (aisaonad.org) agus ó 
Ghlór na nGael (siopaudar.ie) le linn na ceardlainne agus roinnfidh Ciara noda maidir le conas a 
bhaineann sí féin leas as cluichí éagsúla sa seomra ranga - cluichí ar líne agus cluichí traidisiúnta, 
araon - agus an phleanáil a dhéantar roimh ré. 
 
An Dr Ciara Uí Chonduibh, Scoil Uí Ghramhnaigh, Ráth Chairn 
Is múinteoir bunscoile í Ciara i scoil Ghaeltachta i Ráth Chairn i gContae na Mí agus tá taithí 
múinteoireachta aici sa rang, in oideachas speisialta agus mar mhúinteoir oideachais Gaeltachta. 
D’oibrigh sí leis an gClár Ionduchtaithe do Mhúinteoirí ó 2011. Bhí sí ina léachtóir ar Oideachas 
Reiligiúnda i gColáiste Mhuire Marino don tsruth Ghaeilge ó 2009 go dtí 2013. Bhain sí 
máistreacht in Oideachas Speisialta amach in 2011. Bhain sí dochtúireacht amach le DCU in 
2018. D’úsáid sí taighde gníomhaíochta agus cómhúinteoireacht i bpobail foghlama chun tacú 
le foghlaim ghairmiúil leanúnach na múinteoirí agus a gcaidrimh ghairmiúla. Tá Teastas san 
Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta aici ó Ollscoil Luminigh agus tá sí i mbun an Dioplóma 
Ghairmiúil i gCeannaireacht Scoile ann faoi láthair. Bíonn Ciara ag plé le cúrsaí forbairt ghairmúil 
leanúnach do mhúinteoirí, caidrimh phroifisiúnta, agus dea-chleachtais san oideachas speisialta 
agus oideachas sa suíomh lán-Ghaeilge agus Gaeltachta anseo agus thar lear. 

An tÁisaonad
Tá an tÁisaonad lonnaithe i gColáiste Ollscoile Naomh Muire i mBéal Feirste. Cruthaíonn 
siad áiseanna teagaisc agus foghlama d’ardchaighdeán atá dírithe ar riachtanais earnáil na 
Gaelscolaíochta, thuaidh agus theas. Ina measc, réimse mór cluichí idirghníomhaíocha, cluichí 
teanga (leis an teanga ó bhéal a fhorbairt agus a dhaingniú), agus cluichí boird dírithe ar an 
mata praiticiúil (mata ó mheabhair agus teanga na matamaitice a dhaingniú).

Tá dath buí ar na himeachtaí don bhunleibhéal.
Tá dath gorm ar na himeachtaí don iar-bhunleibhéal.

Tá dath glas ar na himeachtaí atá in oiriúint don dá leibhéal.

Cuireann dath dearg in iúl go bhfuil ceardlann le roghnú.
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Tá dath buí ar na himeachtaí don bhunleibhéal.
Tá dath gorm ar na himeachtaí don iar-bhunleibhéal.

Tá dath glas ar na himeachtaí atá in oiriúint don dá leibhéal.

Cuireann dath dearg in iúl go bhfuil ceardlann le roghnú.

Glór na nGael (Siopa Údar)
Tá lear mór táirgí ag Siopa Údar atá oiriúnach do réamhscoileanna, do bhunscoileanna agus 
d’iar-bhunscoileanna. Ina measc, cluichí boird, cártaí imeartha, splanc-chartaí, míreanna mearaí, 
puzail agus cluichí eile a d’fhéadfaí a úsáid chun réimsí éagsúla den fhoghlaim a threisiú. 

Aireachas mar thacaíocht bhreise sa seomra  
ranga iar-bhunscoile
Katie McGreal, Solas Relaxation 
15.30-16.30, Seomra Comhdhála 7, An chéad urlár

Is ceardlann an-phraiticiúil í seo ina mbeidh deis ag rannpháirithe aireachas a chleachtadh agus 
beagán strús an lae a laghdú lena linn.

Roinnfear noda agus teicnící praiticiúla maidir le conas is féidir le múinteoirí an t-aireachas 
a chleachtadh ó lá go lá sa seomra ranga iar-bhunscoile. Pléifear roinnt de na buntáistí a 
bhaineann leis d’fholláine na foirne agus na scoláirí uile agus conas is féidir an t-aireachas a 
úsáid le scoláirí a chumasú le plé le cúrsaí an tsaoil. Roinnfear noda maidir leis an aireachas a 
úsáid mar mhodh le strus agus imní a laghdú, dúshláin a thuiscint agus a shárú, agus le tionchar 
a imirt ar mhuinín agus ar ghiúmar freisin.
 
Tabharfaidh an cheardlann deis duit maitheas an chleachtaidh aireachais a aithint agus a mhothú 
duit féin agus beidh go leor cleasanna ann is féidir leat a thabhairt leat isteach sa seomra ranga.   

Clabhsúr
Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Príomhoide Ghaelscoil Bhaile Brigín agus Cathaoirleach ar Choiste 
Gaeloideachas ar riachtanais speisialta oideachais, agus Dónal Ó hAiniféin, Cathaoirleach 
COGG
16.30-17.00, Svuít Lir, Urlár na talún
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Clár na Seastán
Tá ríméad orainn go mbeidh seastáin ag na heagraíochtaí agus comhlachtaí thíos ag Bláthú 
2022. Tabhair cuairt orthu le breis a fhoghlaim faoi na hacmhainní agus tacaíochtaí atá ar fáil 
uathu don RSO.

An tÁisaonad
Soláthraíonn an tÁisaonad áiseanna oideachais d’earnáil na Gaelscolaíochta mar aon le hoiliúint 
ar an dóigh is fearr ar féidir úsáid a bhaint astu.

An Foras Pátrúnachta
Is é An Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad 
agus an dara leibhéal. Tá 80 scoil faoina bpátrúnacht. Tá An Foras Pátrúnachta ina phátrún 
ar scoileanna lán-Ghaeilge a bhfuil éiteas Caitliceach, Ilchreidmheach, Ionchreidmheach agus 
Idirchreidmheach (Caitliceach/Protastúnach) acu. 

An Gúm
Cuireann An Gúm foilseacháin agus áiseanna ar fáil a thacaíonn leis an oideachas trí mheán 
na Gaeilge agus le húsáid na Gaeilge i gcoitinne. Ag plé le foilsiú téacsleabhar agus áiseanna 
scoile, le hábhar léitheoireachta don aos óg agus don phobal mór is mó a bhíonn An Gúm.

Breacadh
Is é príomhchúram Breacadh ná acmhainní tacaíochta ranga d’ardchaighdeán a chur ar fáil trí 
Ghaeilge do theagascóirí agus d’fhoghlaimeoirí fásta na Gaeltachta. Ina measc, tá áiseanna 
ranga don ‘Fhoghlaim Teaghlaigh’, cúrsaí Cumarsáide agus Mata don saol, Mar a Déarfá!, scéim 
fónaice/litearthachta don fhoghlaimeoir fásta agus go leor ábhar léitheoireachta ar leibhéil 
éagsúla, idir fhicsean agus neamhfhicsean.

CJ Fallon
Tá na foilsitheoirí CJ Fallon ag cur ábhar ar fáil do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna ó 
1895. Cuireann siad ábhar clóite agus digiteach ar fáil do na scoileanna. Foilsíonn siad leabhair 
don Ghaeilge mar ábhar agus leabhair trí Ghaeilge d’ábhair eile agus is acmhainní luachmhara 
cuid acu do pháistí le RSO.

COGG
Déanann an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) freastal 
ar riachtanais oideachais na scoileanna Gaeltachta agus na scoileanna lán-Ghaeilge. Tá 
feidhmeanna maidir le múineadh na Gaeilge i scoileanna eile na tíre ag an gComhairle chomh 
maith. Tá trí mhór-réimse oibre ag an gComhairle: Soláthar acmhainní teagaisc, Seirbhísí taca, 
agus Taighde.
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Eipic – The Primary Planet
Is comhlacht tráchtála é News Mag Media a fhoilsíonn an iris nuachta mhíosúil Ghaeilge Eipic! 
do léitheoirí i rang a cúig agus a sé. Foilsíodh an chéad eagrán i mí Feabhra 2017.

Examcraft Group/4Schools 
Soláthraíonn Examcraft/4Schools acmhainní agus táirgí cumarsáide do bhunscoileanna agus 
iar-bhunscoileanna – siurnail foghlama, dialanna obair bhaile, leabhair taifead do mhúinteoirí, 
réamheolairí scoile agus sraith léarscáileanna agus cairteacha.

Lámh Chúnta
Is comhlacht é Lámh Chúnta a chuireann áiseanna oideachais ar fáil as Gaeilge. Tá cluichí, 
leabhair pheannaireachta, leabhair litrithe agus leabhair fónaice ar fáil chomh maith le pacáistí 
úrnua bunaithe ar fheasacht fóineolaíochta.

Learn Play Nexus
Oibríonn Learn Play Nexus le scoileanna agus naíolanna ar fud na hÉireann ag soláthar 
acmhainní oideachais d’ardchaighdeán agus ag tacú le foghlaim páistí i ngach réimse den 
churaclam.

Mrs Murphy’s Copies
Cuireann Mrs Murphy’s Copies cóipleabhair réamhullmhaithe don lámhscríbhneoireacht agus 
don mhata ar fáil do bhunscoileanna. Tá cóipleabhair lamhscríbhneoireachta as Gaeilge á gcur 
ar fáil aici anois.

Óga Yoga
Bunaíodh Óga Yoga in 2012 agus ó shin i leith tá siad ag múineadh yoga do bhreis agus 40,000 
duine i gcóras oideachais na hÉireann. Cuireann Óga Yoga cúrsaí yoga ar fáil atá cruthaitheach, 
praiticiúl agus spraíúil agus atá bunaithe ar an gcuraclam. Tá leabhar yoga agus cártaí yoga do 
pháistí cruthaithe as Gaeilge acu agus beidh siad á ndíol ag Bláthú 2022.

Outside the Box
Is foilsitheoir agus dáileoir ábhar oiliúna, measúnuithe, acmhainní teiripe agus ábhar FGL do 
ghairmithe oideachais agus cúraim sláinte, chomh maith le hábhar do thuismitheoirí/chúramóirí 
agus gach duine ar mian leo saol daoine eile a fheabhsú. Soláthraíonn an comhlacht oiliúint 
aghaidh ar aghaidh chomh maith le hoiliúint ar líne.

Seirbhís Tacaíochta na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí (SSM/JCT)
Is sainseirbhís tacaíochta um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) í an tSraith Shóisearach do 
Mhúinteoirí (SSM) de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna le tacú le scoileanna agus iad 
ag cur i bhfeidhm an Chreata nua don tSraith Shóisearach (2015). Cuireann SSM ceardlanna in-
seirbhíse agus acmhainní ar fáil don fhoireann RSO i scoileanna chomh maith le ceardlanna agus 
acmhainní don scoil uile chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí maidir lena gcuid scoláirí a 
bhfuil ag tabhairt faoi CFL1 nó CFL2 don tSraith Shóisearach.   



ORÓ 
MUiSE! 

Leabhair go 
leor, ealaín, 
eachtraíocht, 
agus anois… 
ART!

Coimicí nua 
ó Dalen Éireann 
an geimhreadh 
seo
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