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1. Réamhrá 
 
Fáiltíonn Gaeloideachas, mar eagraíocht náisiúnta ionadaíochta na scoileanna lán-Ghaeilge agus 
Gaeltachta, agus mar eagraíocht tacaíochta na naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht roimh an deis 
aighneacht a chur chuig an Roinn Oideachais ag freagairt do chuireadh ar aighneacht maidir leis an 
athbhreithniú ar an Acht Epsen.  

 
Díreofar ar shainriachtanais na hearnála lán-Ghaeilge san aighneacht seo. Cloítear leis an téarma 

oideachas lán-Ghaeilge nó earnáil lán-Ghaeilge, téarma a chuimsíonn scoileanna Gaeltachta agus 

scoileanna lasmuigh di.  

 

2. Ceist na teanga agus na Téarmeolaíochta  
 

Molann Gaeloideachas go láidir go ndéantar plé cuimsitheach mar chuid den athbhreithniú ar cheist 

na teanga agus na téarmeolaíochta le cinntiú go bhfuil teanga ionchuimsiteach chaighdeánach in 

úsáid chomh fada agus gur féidir agus riachtanais aonair á bplé. Aithnítear nach bhfuil téarmaí ar nós 

riachtanais speisialta, riachtanais bhreise, agus téarmaí eile nach iad iomlán sásúil ná feiliúnach i 

gcónaí agus go bhfuil téarmaí eile in úsáid atá go hiomlán as dáta.  

Chuige seo, tá sé riachtanach go ndéantar plé le pobal leathan daoine a bhfuil riachtanais shonracha 

acu le teacht ar an teanga is fearr le húsáid, teanga nach bhfuil ag cruthú bac breise nó dúshlán do 

dhaoine bheith rannpháirteach san oideachas. Mar thoradh ar an obair seo, molann Gaeloideachas 

go láidir go bhforbrófar gluais dhátheangach i bpáirt leis an Údarás Náisiúnta Míchumais (NDA) a 

shainíonn na téarmaí inmholta. 

San aighneacht seo, cloífear leis an téarma riachtanais speisialta den chuid is mó mar gheall ar easpa 

treoir mhalartach ar an gceist seo don am i láthair. 

 

3. Forléargas Earnála  
 

Stádas na Gaeilge agus dearcadh an Stáit I leith an dátheangachais 
 
Ceann de mhórspriocanna Gaeloideachas ná an dátheangachas / ilteangachas a chur chun cinn tríd 
an gcóras oideachais. Aithnímid go bhfuil polasaí ag an Stáit i leith forbairt sochaí dátheangaí. Tá 
seasamh uathúil ag an nGaeilge sa mhéid is gurb í céad teanga an Stáit í. I gcóras oideachais na 
hÉireann aithnítear tábhacht na Gaeilge do phobal na hÉireann agus táthar ag iarraidh an teanga a 
scaipeadh trí í a mhúineadh do mhórchuid na ndaltaí/scoláirí i scoileanna an stáit. Aithnítear gur 
dlúthchuid é den mhian sochaí lánpháirteach a chruthú go mbíonn rochtain ag na foghlaimeoirí go 
léir ar na teangacha atá lárnach do na curaclaim.   
  
Tá léirthuiscint níos fearr ann anois ar na buntáistí a bhainfidh na scoláirí uile as deiseanna foghlama 
teanga sa dá theanga. Tá an t-eolas agus an tuiscint maidir le sealbhú teanga agus na buntáistí a 
bhaineann leis an dátheangachas i gcás leanaí le RSO tar éis teacht chun cinn freisin. Insíonn an 
taighde a luaitear i dtuarascáil taighde na Cigireachta dúinn go ndéanann foghlaim an dara teanga 
tairbhe do gach scoláire, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil RSO acu nuair a dhéantar difreálú cuí.  
  



 

Díolúine ó staidéar na Gaeilge agus impleachtaí do pháistí le RSO 

 
Tá fianaise ann anois go bhfuil daltaí ag tabhairt droim láimhe don teanga toisc go ndeonaítear an 
díolúine go róphras. Tá an treocht sin éirithe níos géire leis an gciorclán nua a tógadh isteach 2 
bhliain ó shin. Tá impleachtaí tromchúiseacha do thodhchaí na Gaeilge le leathnú fairsinge na 
díolúine, de réir mar atá á dhéanamh tríd an gciorclán nua agus tríd na leasuithe atá á moladh ar an 
gciorclán ‘athbhreithnithe’ seo.  
  
I bhfianaise an méadú mór atá ann sna tuiscintí taighde bhunaithe mar aon leis an bhfianaise 
eolaíoch agus starógach ó na scoileanna agus a gcuid tuismitheoirí faoi chumas daltaí le RSO tabhairt 
faoin nGaeilge, ní mór go bhféachfar in athuair ar na cúinsí a gceadaítear an díolúine.   
  
Ó cuireadh tús leis an gcóras díolúine, tá forbairtí suntasacha tarlaithe ó thaobh próifíl na ndaltaí, in 
athchóiriú curaclaim, smaointeoireacht oideolaíochta agus soláthar d’fhoghlaimeoirí ag a bhfuil 
RSO.  
  
Is ábhar imní mór é go bhfuil strus agus imní i leith fhoghlaim na Gaeilge á aithint ag síceolaithe 
oideachais mar chúis le díolúine a bhronnadh. Is féidir go mbíonn strus ar dhaltaí agus iad I mbun 
staidéir do na scrúduithe stáit, ach ní mór breathnú ar mheicníochtaí le plé le dearcadh dearfach i 
leith na foghlama, in áit an t-ábhar a bhaint uathu.   
 
Tá dul chun cinn agus forbairtí déanta ó thaobh tacaíochtaí a chur ar fáil do dhaltaí go bhfuil 
deacrachtaí foghlama nó deacrachtaí teanga acu le roinnt blianta anuas , tacaíochtaí ar nós 
uaireanta breise teagasc sna scoileanna, forbairt gairm leanúnach ( ina measc cúrsaí iarchéim) 
áiseanna teagaisc agus áiseanna measúnaithe . Ach faraor níl an fhorbairt ceanna tagtha ar na 
tacaíochtaí do theanga na Gaeilge. Tá easpa aiseanna measúnaithe do theanga na Gaeilge ann do 
scoileanna T1 agus scoileanna T2. Níl aon iallach ar scoileanna T2 meastóireacht caighdeánach a 
dhéanamh ar fhorbairt na Gaeilge mar atá ar scoileanna T1. Tugann sé seo ísliú céime don teanga ní 
amháin i súile na múinteoirí atá ag múineadh an teanga ach freisin i súile na dtuismitheoirí . Tá 
straitéisí agus modhanna múinte nua á bhforbairt an t-am ar fad ó thaobh tacaíocht do theanga an 
Bhéarla ach níl sé sin fíor ó thaobh na Gaeilge de. Má tá an tacaíocht foghlama fágtha taobh thiar ó 
thaobh na Gaeilge de, luíonn sé le réasún go mbeidh tuismitheoirí ag iarraidh bealach éalaithe ón 
teanga . 
 

 
Léiríonn an taighde idirnáisiúnta go gcaithfidh an prionsabail imeasctha a bheith mar bhonn faoi 
chinntí ar pholasaí agus cleachtais maidir le díolúine. Dírítear ar an ngá atá le deis a thabhairt dóibh 
siúd ag a bhfuil RSO leas a bhaint as an dara theanga a fhoghlaim trí phlé leis an dteanga ag leibhéal 
a oireann dóibh féin ó thaobh cumas agus riachtanais de. Ar an gcuma sin, seachas díriú ar dhíolúintí 
an chéad uair, dhéanfaí socruithe difriúla idir churaclam, oideolaíocht agus b'fhéidir measúnú chun 
foghlaim an dara theanga dóibh siúd ag a bhfuil RSO a éascú de réir dúshláin áirithe a bheadh 
rompu.  
  
Spreagann prionsabal an ionchuimsithe freagracht deis a chur ar fáil do gach foghlaimeoir leas a 
bhaint as foghlaim na Gaeilge mar dara theanga trí bheith i dteangmháil leis an teanga ag leibhéal a 
oireann dá gcumas agus dá gcuid riachtanas. Maidir le prionsabal na difreála, éilíonn sé go ndéanfaí 
socruithe difreáilte curaclaim, oideolaíochta agus measúnaithe chun foghlaim na Gaeilge a éascú do 
gach scoláire, iad siúd ag a bhfuil sainriachtanais oideachais agus iad siúd a tháinig ón iasacht san 
áireamh.  
  



  
Moltar go dtabharfaidh an Roinn faoi athbhreithniú ceart agus cuimsitheach ar an gceist seo. Ní 
féidir an cheist seo a réiteach i bhfolús – tá iliomad mórcheisteanna ann faoi chur chuige an Stáit i 
leith múineadh agus foghlaim na Gaeilge. Tá gá le coimisiún de shaghas a thabharfadh faoi iniúchadh 
fuarchúiseach cuismitheach ar bheartas uile an Stáit I leith na Gaeilge sa chóras oideachais.  
 
An toradh a bheifeá ag súil leis uaidh sin ná cur chuige uilechuimsitheach a fhreastalódh ar raon 
leathan cumais i measc daltaí, agus a chinnteodh fonn agus spreagadh an dalta ina t(h)uras foghlama 
féin.   
  
  

 

An Tírdhreach Tumoideachais 
 
Roghnaíonn go leor tuismitheoirí a bhfuil páistí le riachtanais speisialta oideachais acu oideachas lán-
Ghaeilge dá gclann. Tá méadú mór tagtha ar líon na ranganna speisialta atá ar fáil i scoileanna lán-
Ghaeilge le blianta beaga anuas agus líon na bpáistí atá ag fáil buntáistí an oideachais lán-Ghaeilge ó 
leibhéal an naíonra ar aghaidh. I measc na mbuntáistí a bhaineann leis an oideachas lán-Ghaeilge do 
dhaoine óga a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, dar lena dtuismitheoirí agus múinteoirí, 
áirítear: 
 

 dátheangachas 

 sealbhú na Gaeilge 

 buntáistí acadúla don iar-bhunscoil 

 féinmhuinín agus féinmheas níos airde 

 cultúr scoile ionchuimsitheach 
 
Ag leibhéal an naíonra, in ainneoin na bhforálacha agus cuspóirí uaillmhianacha sonraithe sa Scéim 
Aim, níl na tacaíochtaí ná baill foirne bhreise ar fáil a bhfuil na scileanna agus inniúlacht chuí sa 
Ghaeilge leis an scéim AIM a sholáthar. Do na páistí a dteastaíonn ranganna luath-idirghabhála trí 
mheán na Gaeilge uathu, is ríbheag an soláthar atá ann.  
 
Tá diagnóis riachtanais bhreise oideachais (RBO) ag timpeall 9.4% de dhaltaí bunscoile a 
fhreastalaíonn ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht (Nic Aindriú, Ó Duibhir, & 
Travers, 2020). Faigheann céatadán níos airde arís tacaíocht bhreise teagaisc ón múinteoir 
oideachais speisialta (Nic Aindriú, Ó Duibhir, & Travers, 2021).   
  
In ainneoin go bhfuil 26 bhunscoil lán-Ghaeilge a bhfuil ranganna speisialta ag feidhmiú iontu anois, 
níl ach iar-bhunscoil lán-Ghaeilge amháin lasmuigh den Ghaeltacht a bhfuil ranganna speisialta ar fáil 
inti – rud atá ag cur bac ollmhór ar dhaoine óga leanúint ar aghaidh lena gcuid oideachais trí mheán 
na Gaeilge.  
 
Cé go bhfuil obair ollmhór dhearfach ar siúl ag naíonraí agus scoileanna, aithnítear roinnt mhaith 
dúshlán mar a bhaineann le freastal éifeachtach cothrom ar riachtanais speisialta oideachais daoine 
óga sa chóras lán-Ghaeilge. Ina measc, tá an easpa daoine proifisiúnta (e.g. síceolaithe oideachais 
agus soláthróirí teiripe) atá in ann a gcuid seirbhísí a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge, mar aon leis 
an easpa clár, idirghabálacha, treoirlínte, acmhainní measúnaithe agus teagaisc, acmhainní 
digiteacha cuí trí Ghaeilge atá dírithe go sonrach ar riachtanais speisialta oideachais sa suíomh 
tumoideachais/dátheangach an-dúshlánach, faraor.  (Nic Aindriú 2022). 
 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500782.2021.1918707


Teastaíonn breis seirbhísí tacaíochta agus acmhainní i gcoitinne atá spriocdhírithe ar RSO sa suíomh 
tumoideachais/lán-Ghaeilge leis an gcur chuige ionchuimsitheach a chinntiú agus le dearbhú gur 
féidir leis na naíonraí agus scoileanna lán-Ghaeilge freastal mar is cuí ar na daoine óga seo. Tá sé 
fíorthábhachtach do na teaghlaigh atá tar éis a gcuid muiníne a chur sa chóras lán-Ghaeilge agus do 
na teaghlaigh ionchasacha atá ag smaoineamh ar an oideachas lán-Ghaeilge a roghnú sa todhchaí go 
gníomhófar ar na moltaí thíos mar chuid d’acht agus de pholasaí nua ar bith le cinntiú go bhfuil 
eispéireas acadúil ionchuimsitheach ar ardchaighdeán ag na páistí agus daoine óga seo.   
 

Cineálacha riachtanais speisialta sa chóras lán-Ghaeilge 

  
Is í an disléicse an chatagóir is forleithne riachtanais speisialta ag leibhéal na bunscoile lán-Ghaeilge 
lasmuigh den Ghaeltacht (Barrett, Kinsella, & Prendeville, 2019; Nic Aindriú et al., 2020; Nic 
Gabhann, 2009). Tá géarghá le hacmhainní oiriúnacha le freastal ar riachtanais na ndaltaí seo. 
“Dóibh siúd le disléicse, níl uirlisí ar fáil chun measúnú a dhéanamh, nó ábhair tacaíochta ann le tacú 
le sealbhú na litearthachta (tá uirlisí agus ábhair tacaíochta an Bhéarla iomlán mí-oiriúnach) agus is 
beag treoir atá ann do mhúinteoirí tacaíochta foghlama agus siceolaíthe” (Plean Digiteach don 
Ghaeilge Teicneolaíochtaí Urlabhra agus Teanga 2023-2027).  
  
Is iad na catagóirí eile riachtanais is minice a thuairiscítear ná; diospraicse, neamhord de chuid 
speictream uathachais, deacrachtaí mothúchánacha agus iompraíochta, neamhord sonrach cainte 
agus teanga (Barrett, Kinsella, Prendeville, 2019; Nic Aindriú et al., 2020). Dar leis an taighde, níl 
mórán difríochta le sonrú maidir le líon na ndaltaí a fhaigheann tacaíocht i mbunscoileanna lán-
Ghaeilge agus Béarla (Nic Aindriú, S. & Ó Duibhir, P. 2022).  
   
Is beag aird agus aitheantas a thugtar do pháistí agus dhaoine óga ardchumais sna naíonraí nó 
scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta agus do na riachtanais bhreise atá acu ó thaobh tacaíochtaí, 
acmhainní agus deiseanna atá ann dóibh foghlaim agus forbairt de réir a gcumas.  
 
 
 

4. Ceisteanna soláthair 
 

Tá sé fíorthábhachtach go mbíonn deis ag páistí agus daoine óga a bhfuil RSO acu oideachas lán-

Ghaeilge a fháil go háitiúil i suíomh ionchuimsitheach atá oiriúnach dá riachtanais agus go bhfuil sé 

mar rogha acu freastal ar an naíonra nó ar an scoil chéanna lena gcuid siblíní agus comharsan, agus 

bheith rannpháirteach ina bpobail áitiúla féin, mar aon le leanúint leis an eispéireas sin a bheith acu 

trí na leibhéil ar fad. 

Tá ró-éileamh suntasach ann ar líon an-ard naíonraí agus scoileanna agus níl soláthar lán-Ghaeilge ar 

bith ar fáil i gceantair eile fiú. Faoi mar a sheasann sé, níl deis ag páistí uile na tíre seo ar mian 

leo/lena gcuid tuismitheoirí oideachas lán-Ghaeilge freastal ar naíonra nó scoil lán-Ghaeilge. Ní mór 

cur chuige straitéiseach a bheith ann maidir le soláthar ionchuimsitheach oideachais trí mheán na 

Gaeilge i gcoitinne ag an trí leibhéal, ionas nach mbeidh aon pháiste faoi mhíbhuntáiste maidir le 

teacht ar naíonra nó áit scoile atá in ann freastal ar a gcuid riachtanas. Mar chuid den chur chuige 

seo, is gá don Roinn Oideachais agus don Roinn Leanaí a chinntiú go bhfuil na naíonraí agus 

scoileanna in ann freastal go héifeachtach ar éileamh agus ar riachtanais gach páiste, agus go bhfuil 

rogha áitiúil lán-Ghaeilge ar fáil atá ar a laghad ar chomhchaighdeán leis an soláthar trí mheán an 

Bhéarla.  

https://assets.gov.ie/241754/caad8fe5-1183-4a7d-a43b-d58d86f1759b.pdf
https://assets.gov.ie/241754/caad8fe5-1183-4a7d-a43b-d58d86f1759b.pdf
https://gaeloideachas.ie/wp-content/uploads/2022/06/Dr-Sinead-Nic-Aindriu-An-tOllamh-Padraig-O-Duibhir-Bealtaine-2022.pdf


Mar chuid den phleanáil ar oideachas ionchuimsitheach, má chinntear leanúint le bunú ranganna 

speisialta, beidh sé fíorthábhachtach cur go suntasach leis an soláthar atá ar fáil trí mheán na 

Gaeilge. In ainneoin éilimh, tá i bhfad níos lú ranganna luath-idirghabhála agus ranganna speisialta 

ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile trí mheán na Gaeilge i gcomparáid leis an soláthar 

atá ar fáil trí Bhéarla. 

 

Ranganna luath-idirghabhála agus Ranganna speisialta: 
 

Bunleibhéal: 

 Níl aon ranganna speisialta faoi leith ann dírithe ar pháistí agus dhaoine óga a bhfuil sain-

neamhord urlabhra agus teanga orthu trí mheán na Gaeilge. Is easnamh mór é seo. 

 Tá níos lú ranganna uathachais ann a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge i gcomparáid le 

ranganna speisialta a fheidhmíonn trí Bhéarla. Ciallaíonn sé seo nach mbíonn de rogha ag 

tuismitheoirí go minic siblíní a chur chuig an scoil chéanna ná chuig scoil sa cheantar áitiúil. 

Teastaíonn breis soláthair. 

Iar-bhunleibhéal: 

 Níl ach rang speisialta amháin ar fáil ag leibhéal na hiar-bhunscoile lasmuigh den Ghaeltacht. 

Tá gá le breis tacaíochtaí do scoileanna chun cinn a bhunú móide breise eolais do 

thuismitheoirí faoi na roghanna tábhachtacha seo a bheith ar fáil dá gcuid páistí.  

  



 

Soláthar múinteoirí, cúntóirí RSO agus baill foirne eile 
 

Aithníodh gurb é soláthar múinteoirí i gcoitinne ceann de na hábhair imní is mó ag leibhéal na 

naíonraí agus scoileanna i 2022 agus ritheadh trí rún ina leith, mar atá thíos, ag Cruinniú Ginearálta 

Bliantúil Gaeloideachas. 

 

Éilíonn an chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais aghaidh a thabhairt ar easpa soláthar múinteoirí don 
earnáil lán-Ghaeilge ar bhonn práinneach.  
 
Éilíonn an chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais cead a thabhairt do scoileanna postanna a fhógairt a 

luaithe is atá a gcuid painéal féin glanta.    

 
Éilíonn an chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais a chinntiú go bhfógrófar liúntais na gCúntóirí Riachtanais 
Speisialta i mí Aibreáin/Bealtaine gach uile bhliain.   
 
Éilíonn an chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais agus an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 
athbhreithniú a dhéanamh ar na critéir atá ann do cheapachán na gCúntóirí Riachtanais Speisialta agus na 
critéir chéanna a leathnú.   
 
Éilíonn an chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais agus ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 
athbhreithniú a dhéanamh ar an bpróiseas chun CRS a lorg go práinneach. 
 
 

(Rúin a rithfear ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas 2023 i mí Aibreáin) 

 

 

 

 Dar leis na naíonraí, is é earcú agus coinneáil foireann le Gaeilge an dúshlán is mó atá ann 

mar a bhaineann le hinmharthanacht seirbhísí. Tá gá le maoiniú Stáit le cabhrú le naíonraí 

liúntas a íoc le foireann le Gaeilge a earcú agus a choinneáil – fostaithe faoin Scéim AIM agus 

múinteoirí i gcoitinne san áireamh. 

 Ní féidir le múinteoirí naíonra tabhairt faoi oiliúint tosaigh nó an chuid is mó den fhorbairt 

ghairmiúil leanúnach atá ar fáil do na luathbhlianta ina dteanga oibre. 

 Níl aon pholasaí ná treoirlínte soiléire ann maidir le cur i bhfeidhm agus cigireacht ar an 

tumoideachas i suíomh luathbhlianta. 

 Tá géarchéim sholáthair, earcaíochta agus coinneála i measc múinteoirí go náisiúnta de 

bharr easpa straitéisí an Stáit múinteoirí a spreagadh isteach/le fanacht sa ghairm nó sa tír. 

Tá tionchar díreach aige seo ar an soláthar do pháistí agus dhaoine óga a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu. Tá dúshlán i bhfad níos mó san earnáil lán-Ghaeilge, áit a bhfuil 

inniúlacht sa teanga de dhíth agus toilteanas ón múinteoir múineadh i suíomh 

tumoideachais, mar aon le tuiscint ar an oideachas speisialta. 

 Níl múinteoirí ag fáil aitheantais ar chor ar bith don obair bhreise sa suíomh tumoideachais. 

Cuireadh deireadh leis an liúntas do theagasc i suíomh lán-Ghaeilge, rud a d’imir 

drochthionchar ar rogha an mhúinteora maidir leis an gcóras agus an dua breise lena 

mbaineann. 

 



Moltaí i leith géarchéim an tsoláthair mhúinteoirí san earnáil lán-Ghaeilge  
 

Seasann na rúin I, II agus IV a ritheadh sa chruinniú Ginearálta Bliantúil 2022 i leith na géarchéime 

seo: 

 

I. Éilíonn an Chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais go ndéanfaí dáileadh ar na múnlaí nua níos luaithe 

sa bhliain maidir le liúntas na scoileanna i dtaobh múinteoirí tacaíochta agus cúntóirí riachtanais 

speisialta sna scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. 

II. Éilíonn an Chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais go ndéanfaí athbhreithniú ar na critéir a bhaineann 

le rochtain a fháil ar thacaíochtaí do dhaltaí scoile ó chúntóirí riachtanais speisialta.  

III. Iarrann an Chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais tacaíocht a thabhairt do na scoileanna Gaeltachta le 

cinntiú go mbeidh múinteoirí le hardchaighdeán Gaeilge á bhfostú acu agus nach mbeidh iallach ar 

scoil ar bith múinteoir a ghlacadh ó na painéil ath-imlonnaithe muna bhfuil scoil a fheidhmíonn trí 

mheán na Gaeilge roghnaithe acu sa bhfoirm agus muna bhfuil Gaeilge ar ardchaighdeán acu.   

IV. Iarrann an Chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais aitheantas a thabhairt don tábhacht a bhaineann le 

liúntas a chur ar fáil do mhúinteoirí na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta mar chomhartha 

aitheantais don obair mhór bhreise atá ar bun acu ar son na scoileanna agus an chórais oideachais […] 

Rúin a ritheadh ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas 2022) 

 

Is moltaí thacúla agus bhreise iad na cinn thuas do na rúin a ritheadh.  

 Moltar leithdháileadh sa bhreis do scoileanna lán-Ghaeilge chun déileáil le deacrachtaí 

litearthachta sa dá theanga / níos mó múinteoirí tacaíochta foghlama - Tacaíocht teanga 

bhreise ann féin don Béarla agus don Ghaeilge (leithdháileadh ar leith in aghaidh na teanga) 

mar aon leis an mata. Tá aitheantas don dá theanga de dhíth sa cháipéisíocht oifigiúil ón RO.   

 Aithnítear an tábhacht mhór a bhaineann le cúntóirí RSO a bheith ar fáil maidir le 

hionchuismiú a chinntiú. Teastaíonn leithdháileadh níos leithne cúntóirí RSO le Gaeilge a 

bheith ar fáil 

 Moltar comhordaitheoir pleanála RSO roinnte idir scoileanna lán-Ghaeilge, agus mar 

éascaitheoir a chabhraíonn leis an leanúnachas do pháistí le RSO sa naíonra isteach sa 

bhunscoil lán-Ghaeilge. 

 Moltar leithdháileadh sa bhreis do scoileanna lán-Ghaeilge chun déileáil le deacrachtaí 

litearthachta sa dá theanga / níos mó múinteoirí tacaíochta foghlama - Tacaíocht teanga 

bhreise ann féin don Béarla agus don Ghaeilge (leithdháileadh ar leith in aghaidh na 

teanga) mar aon leis an mata. Tá aitheantas go bhfuil tacaíocht sa dá theanga de dhíth sa 

cháipéisíocht oifigiúil ón RO. 

 Tá gá le huaireanta tacaíochta teanga don Ghaeilge do gach páiste de réir na leibhéal 

cumais éagsúla– tá líon daltaí níos airde sna scoileanna lán-Ghaeilge ar an meán agus gan 

tacaíocht bhreise don tumoideachas. 

 Tá ga le cúntóir ranga do na naíonáin chun cabhrú le sealbhú na teanga. Tasc an-dúshlánach 

do mhúinteoirí ranga leo féin, i ranganna atá rómhór (níos mó ná an meán sna scoileanna 

Béarla). 

 Tá gá le tacaíocht bhreise do scoileanna le cabhrú leis an teanga ó bhéal, an teanga 

chognaíoch agus an teanga shóisialta – de réir mar a d’aithin na Cigirí scoile (Tuarascáil 

Ilchodach na Cigireachta, lch. 6). 

 



 
 

5. Acmhainní agus tacaíochtaí ag teastáil 
 
In ainneoin an obair ollmhór dhearfach atá ar siúl ag naíonraí agus scoileanna, aithnítear roinnt 
dúshlán mar a bhaineann le freastal éifeachtach ar riachtanais speisialta oideachais daoine óga sa 
gcóras lán-Ghaeilge. Ina measc, tá an easpa daoine proifisiúnta (e.g. síceolaithe oideachais) atá in 
ann a gcuid seirbhísí a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge, mar aon leis an easpá clár, idirghabhálacha, 
treoirlínte, acmhainní measúnaithe agus teagaisc, acmhainní digiteacha cuí trí Ghaeilge atá dírithe go 
sonrach ar riachtanais speisialta oideachais sa suíomh tumoideachais/dátheangach an-dúshlánach, 
faraor  (Nic Aindriú 2022).  
  
Is gá acmhainní agus tacaíochtaí a chur ar fáil i nGaeilge do pháistí, don fhoireann agus do 
thuismitheoirí, atá spriocdhírithe ar a gcuid riachtanas leis an gcur chuige ionchuimsitheach a 
chinntiú agus le dearbhú gur féidir leis na naíonraí agus scoileanna freastal mar is cuí ar na daoine 
óga seo. Tá sé riachtanach go ndéantar iad a dhearadh nó a oiriúnú do chomhthéacs an 
tumoideachais. Ní gá go léiríonn na cinn a aistrítear go díreach ón leagan Béarla comhthéacs an 
tumoideachais agus an ilteangachais.  
 
Tacaíonn rúin 2022 Gaeloideachas, mar atá thíos, leis na moltaí seo.  
 

Éilíonn an Chomhdháil seo ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) go gcuirfear leagan 
Gaeilge ar fáil go comhuaineach leis an leagan Béarla dá gcuid cáipéisíochta, tacaíochtaí agus acmhainní do 
scoileanna agus do thuismitheoirí agus go ndéanfaí oiriúnú ar an ábhar don chomhthéacs lán-Ghaeilge agus 
Gaeltachta in áit aistriúchán ó leagan Béarla nach dtugann léargas ar chomhthéacs an tumoideachais.  
 
Éilíonn an Chomhdháil seo ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) cúrsa oiliúna a chur ar 
fáil i nGaeilge dírithe ar chúntóirí riachtanais speisialta oideachais sna scoileanna lán-Ghaeilge agus 
Gaeltachta le freastal a gcuid sainriachtanas oiliúna agus mar bhuntaca do pháistí sna scoileanna lán-Ghaeilge 
agus Gaeltachta.   
 

(Rúin a ritheadh ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas 2022) 

 
 

Tá sé fíorthábhachtach do na teaghlaigh atá tar éis a gcuid muiníne a chur sa chóras lán-Ghaeilge 
agus do na teaghlaigh ionchasacha atá ag smaoineamh ar an oideachas lán-Ghaeilge a roghnú go 
bhfuil na hacmhainní agus tacaíochtaí cuí ar fáil dá bpáistí. 
 
 Léiríonn an taighde frustrachas i measc múinteoirí maidir leis an easpa acmhainní atá ar fáil dóibh, 
go háirithe i gcomparáid lena bhfuil ar fáil do na scoileanna atá ag feidhmiú trí Bhéarla. Ciallaíonn sé 
seo nach bhfuil aon rogha ag múinteoirí go minic d’ábhair faoi leith ach acmhainní praiticiúla 
idirghníomhacha ar líne a úsáid i mBéarla leis an bhfuaim múctha (MacKenzie et al., 2022)  
Ní mór don Roinn Oideachais agus a cuid páirtnéirí, mar aon leis na heagraíochtaí tacaíochta ar fad 
mionanailís a dhéanamh ar an bpíosa taighde cuimsitheach, Anailís ar na hacmhainní reatha 
teagaisc agus foghlama do pháistí a bhfuil riachtanais bhreise oideachais acu sa chóras lán-
Ghaeilge agus Gaeltachta, a choimisiúnaigh Gaeloideachas a léiríonn go han-soiléir na 
príomhbhearnaí reatha atá ann ag leibhéal na scoile, mar aon leis na na seirbhísí tacaíochta agus 
acmhainní atá ag teastáil ón earnáil ar bhonn práinne. Gan acmhainní oideachais cuí, ní féidir a 
chinntiú go bhfuil rochtain chothrom ag páistí agus daoine óga a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu ar an gcuraclam is atá ag a gcuid piaraí.  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500782.2021.1918707
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/03323315.2022.2090985?needAccess=true&role=button
https://gaeloideachas.ie/wp-content/uploads/2022/06/Dr-Sinead-Nic-Aindriu-An-tOllamh-Padraig-O-Duibhir-Bealtaine-2022.pdf
https://gaeloideachas.ie/wp-content/uploads/2022/06/Dr-Sinead-Nic-Aindriu-An-tOllamh-Padraig-O-Duibhir-Bealtaine-2022.pdf
https://gaeloideachas.ie/wp-content/uploads/2022/06/Dr-Sinead-Nic-Aindriu-An-tOllamh-Padraig-O-Duibhir-Bealtaine-2022.pdf


 

Éilíonn an Chomhdháil seo ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) go gcuirfear leagan 
Gaeilge ar fáil go comhuaineach leis an leagan Béarla dá gcuid cáipéisíochta, tacaíochtaí agus acmhainní do 
scoileanna agus do thuismitheoirí agus go ndéanfaí oiriúnú ar an ábhar don chomhthéacs lán-Ghaeilge agus 
Gaeltachta in áit aistriúchán ó leagan Béarla nach dtugann léargas ar chomhthéacs an tumoideachais.  
 
Éilíonn an Chomhdháil seo ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) cúrsa oiliúna a chur ar 
fáil i nGaeilge dírithe ar chúntóirí riachtanais speisialta oideachais sna scoileanna lán-Ghaeilge agus 
Gaeltachta le freastal a gcuid sainriachtanas oiliúna agus mar bhuntaca do pháistí sna scoileanna lán-Ghaeilge 
agus Gaeltachta.   
 

(Rúin a ritheadh ag Crunniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas 2021) 

 
 

Acmhainní praiticiúla ag teastáil: 

Tá gá le hacmhainní breise i nGaeilge do pháistí agus dhaoine óga ar aoiseanna éagsúla atá deartha 

go sonrach don suíomh tumoideachais, seachas aistriúchán ón mBéarla.  Ina measc, teastaíonn: 

 acmhainní digiteacha matamaitice  

 acmhainní digiteacha teanga agus cumarsáide trí Ghaeilge   

 acmhainní teicneolaíochta cúnta i gcoitinne 

 acmhainní don deachtú  

 acmhainní tacaíochta foghlama do dhaltaí le fadhbanna litearthachta  

 comhéadain (léitheoirí scáleáin mar shampla)  

 córais sintéise  

 idirghabhálacha bunaithe ar fhianaise agus clár d’fhorbairt shóisialta agus mhothúchánach 

trí Ghaeilge   

 idirghabhálacha matamaitice trí Ghaeilge atá bunaithe ar fhianaise  

 leabhair ag leibhéal ardspéise do léitheoirí ar chumas níos ísle  

 léitheoirí grádaithe Gaeilge do gach rang sna canúintí éagsúla 

 scéalta sóisialta 

 léitheoirí grádaithe Gaeilge do gach rang sna canúintí éagsúla 

Tá gá le breis infheistíochta do COGG le haghaidh áiseanna chun tacú leis an measúnú trí Ghaeilge, 
soláthar acmhainní don RSO agus don oideachas lán-Ghaeilge i gcoitinne    
 

Treoirlínte: 

Éilíonn an chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais agus ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas 
Speisialta deimhniú i scríbhinn a thabhairt gurb í an Ghaoluinn teanga na fostaíochta, teanga an teagaisc agus 
na foghlama in aon rang speisialta atá ag feidhmiú i scoileanna T1. 
 

(Rún a rithfear ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas 2023 i mí Aibreáin) 
 

 Tá gá le comhairle agus treoir ón gCigireacht agus NEPS maidir le feidhmiú ranganna 

speisialta trí Ghaeilge. 

 Tá gá le treoir agus tacaíocht faoi thacaíocht inranga do dhaltaí. 

 Ní mór go gcuirfear leagan Gaeilge ar fáil go comhuaineach leis an leagan Béarla den 

cháipéisíocht, tacaíochtaí agus acmhainní do scoileanna agus do thuismitheoirí agus go 

ndéanfaí oiriúnú ar an ábhar don chomhthéacs lán-Ghaeilge agus Gaeltachta in áit 



aistriúchán ó leagan Béarla nach dtugann léargas ar chomhthéacs an tumoideachais agus an 

dátheangachais. Teastaíonn mír bhreise leis an Treoir Dea-Chleachtais do Scoileanna maidir 

le hUathachas– Ag Tacú le Leanaí agus Daoine Óga a thógann cúrsaí teanga/an suíomh 

tumoideachais san áireamh. Faoi lathair, tá an treoir seo easnamhach don chóras lán-

Ghaeilge, agus ní leor na moltaí atá ann. Níl an focal “Irish” le fáil uair amháin sa treoir 

reatha Bhéarla, agus níl an leagan Gaeilge ar fáil go fóill. 

(Nic Aindriú & Ó Duibhir 2022 ) 

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an Roinn Oideachais treoir a sholáthar do scoileanna lán-Ghaeilge a 
bhfuil ranganna speisialta acu agus do scoileanna speisialta lán-Ghaeilge maidir le cur i bhfeidhm an 
tumoideachais i ranganna naíonán. 

(Rún a ritheadh ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas 2021) 

 
 

 

6. Teicneolaíocht Chúnta agus Acmhainní Digiteacha 
 

Aithnítear sa Phlean Digiteach don Ghaeilge: Teicneolaíochtaí Urlabhra agus Teanga 2023-2027 an 
géarghá le háiseanna tacaíochta digiteacha bunaithe ar thaighde leanúnach sa réimse.  
 
Cé go bhfuil forbairtí ollmhóra déanta ar an teicneolaíocht chúnta is chumarsáide atá ar fáil sa 
Bhéarla, is beag atá ar fáil fós sa Ghaeilge. D’fhéadfadh na teicneolaíochtaí seo saol páistí agus 
daoine óga a athrú, mar aon le constaicí roimh an gcumarsáid agus an t-oideachas i gcoitinne a 
laghdú. Le cinntiú go bhfuil cothrom na féinne ar fáil dóibh siúd atá ag fáil a gcuid oideachais trí 
Ghaeilge, tá sé ríthábhachtach go dtéitear i ngleic leis na heasnaimh seo ar bhonn práinne le go 
mbeidh na daoine óga seo in ann rannpháirtíocht iomlán a bheith acu san oideachas trí Ghaeilge 
agus sa saol sóisialta/gairmiúil (Barnes et al., 2002, Plean Digiteach don Ghaeilge Teicneolaíochtaí 
Urlabhra agus Teanga 2023-2027).  
 

Tá níos mó infheistíochta de dhíth i bhforbairt áiseanna digiteacha do phaistí le RSO sa chóras lán-

Ghaeilge atá mealltach agus a éascaíonn an próiseas foghlama dóibh. I measc na n-acmhainní 

digiteacha/teicneolaíochta atá ag teastáil ar bhonn práinne, áirítear:  

  

 acmhainní téacs go teanga 

 acmhainní teicneolaíochta cúnta 

 acmhainní i nGaeilge don cumarsáid mhalartach agus bhreisitheach  

 aipeanna 

 closleabhair 

 Feidhmchláir 

 feidhmchláir ar litearthacht na Gaeilge a mheas 

 scéalta sóisialta 

 tadhaillchlóscríobh 

 feidhmchláir chun forbairt cumais chognaíoch / chuimhne oibre  

 feidhmchláir chun forbairt fóineolaíochta daltaí a mheas 

 cláir litrithe  

 measúnuithe oiriúnaithe/deartha don ghaeilge 

 measúnuithe matamaitice 

 léitheoirí scáileáin  
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 comhéadain (léitheoirí scáleáin mar shampla) 

 córais sintéise 

(Nic Aindriú & Ó Duibhir 2022, Plean Digiteach don Ghaeilge Teicneolaíochtaí Urlabhra agus Teanga 

2023-2027), MacKenzie et al., 2022 ) 

 
 

7. Acmhainní agus uirlisí don mheasúnú 
 
Tá an measúnú ag croílár an teagaisc agus na foghlama agus riachtanach le torthaí dearfacha 

oideachais a chinntiú d’fhoghlaimeoirí. Tá sé riachtanach go dtógtar san áireamh cumas 

délithearthach agus dátheangach páistí naíonra agus scoláirí na hearnála lán-Ghaeilge i ngach 

measúnú agus uirlis mheastóireachta a úsáidtear leo. Is léir go molann an Roinn Oideachais agus 

NEPS go leor measúnuithe, idirghabhálacha, agus acmhainní do mhúinteoirí i mbunscoileanna agus 

iar-bhunscoileanna in Éirinn agus níl an chuid is mó de na hacmhainní seo ar fáil trí Ghaeilge. (Nic 

Aindriú & Ó Duibhir 2022.)  

"Tagarmharcanna atá bunaithe le haghaidh chainteoirí aonteangacha na mórtheanga sa tsochaí a 
bhíonn in úsáid ag lucht an oideachais. Ní chuimsítear go hiomlán forbairt na délitearthachta ná na 
hil-litearthachta faoi thagarmharcanna agus faoi chuir chuige aonteangacha i leith na litearthachta 
agus na forbartha teanga” (Ó Ceallaigh & Ní Shéaghdha, 2017).     
 
Tá raon leathan uirlisí measúnaithe teanga curtha le chéile ag an NCSE (2021) ar a suíomh gréasáin. I 

measc na n-uirlisí i mBéarla tá; seicliosta scileanna cumarsáide atá ag forbairt, seicliosta scileanna 

éisteachta, gníomhaíochtaí céimnithe próiseála teanga, seicliosta foclóra teibí, measúnú feasachta 

fóinéimeach, agus scagthástáil teanga. Tá acmhainn fheidhmiúil teanga agus cumarsáide i mBéarla 

ann freisin mar shampla, seicliosta um phleanáil agus monatóireacht múinteoirí, agus seicliosta do 

dhaltaí. Ach, ar an drochuair, níl na hacmhainní seo ar fáil trí Ghaeilge dóibh siúd atá ag múineadh i 

scoileanna lán-Ghaeilge (Nic Aindriú & Ó Duibhir 2022.). Ní mór athbhreithniú a dhéanamh air seo ar 

bhonn práinne. 

 

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS) go ndéanfar 
athbhreithniú ar mheasúnuithe síceolaíochta i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, go gcuirfear in 
oiriúint iad do chomhthéacs teanga agus do riachtanais na ndaltaí agus go mbeidh fáil ar mheasúnuithe trí 
Ghaeilge. 
 

(Rún a ritheadh ag Crunniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas 2021) 

 
 

  
Uirlisí measúnaithe:  

Teastaíonn breis uirlisí measúnaithe agus diagnóiseacha i gcoitinne don suíomh tumoideachais atá 

oiriúnaithe/deartha don Ghaeilge, ar bhonn práinneach. Ina measc: 

 Measúnuithe i réimse na huimhearthachta/na matamaitice 

o measúnuithe caighdeánaithe matamaitice 

o measúnuithe matamaitice dátheangacha (Gaeilge-Béarla) 

o measúnuithe luath-uimhearthachta 

 Measúnaithe agus uirlisí diagnóiseacha urlabhra agus teanga: 
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https://gaeloideachas.ie/wp-content/uploads/2022/06/Dr-Sinead-Nic-Aindriu-An-tOllamh-Padraig-O-Duibhir-Bealtaine-2022.pdf
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o Uirlisí caighdeánaithe foirmiúla leis an teanga ó bhéal, gabhchumas teanga, teanga 

léiritheach, agus cumarsáid shóisialta a mheas.  

o Triail éirime neamhbhriathartha   

o Scagairí disléicse   

 Measúnuithe i réimse na litearthachta 

o Measúnuithe caighdeánaithe litearthachta  

o measúnuithe dátheangacha litearthachta (Gaeilge-Béarla) 

o Scagairí luathlitearthachta   

o Tástálacha litrithe   

o Measúnuithe fónaice   

 Measúnuithe cognaíocha 

 

8. Traenáil ag teastáil ó bhaill foirne 
 

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) cúrsa 
oiliúna a chur ar fáil i nGaeilge dírithe ar chúntóirí riachtanais speisialta oideachais sna scoileanna lán-
Ghaeilge agus Gaeltachta le freastal ar a gcuid sainriachtanas oiliúna. 

 

(Rún a ritheadh ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas 2021) 

 
 

Tá breis traenála riachtanach le gur féidir le baill foirne oideachas den scoth ar ardchaighdeán a chur 

ar fáil do pháistí agus dhaoine óga a bhfuil RSO acu agus bheith muiníneach as a gcuid cleachtas. Ina 

measc, teastaíonn cúrsaí réamhoiliúna, cúrsaí fochéime agus iarchéime, mar aon le forbairt 

ghairmiúil leanúnach a bhaineann le hoideachas speisialta ionchuimsitheach sa suíomh lán-Ghaeilge. 

Moltaí chun dul i ngleic leis na dúshláin traenála agus oiliúna 
 

 Is gá clár oiliúna a sholáthar go sonrach do speisialtóirí RSO sa chóras tumoideachais. 

 Ní mór clár oiliúna (réamhoiliúint) a chur ar fáil go forleathan a ullmhaíonn múinteoirí 

naíonraí agus scoileanna le bheith ina speisialtóirí RSO sa chóras tumoideachais (sainchúrsa 

fochéime, B.Oid, módúil éigeantacha sna coláistí oiliúna, etc.)  

 Ba chóir go leagann an tAcht nua síos na bunriachtanais i dtaobh forbairt ghairmiúil 

leanúnach riachtanach do mhúinteoirí - ina measc riachtanais a aithint, tacú le riachtanais 

éagsúla agus conas polasaí agus cleahtas ionchuismitheach ar bhonn uile naíonra/scoile a 

chur i bhfeidhm. Ní mór a chinntiú go bhfuil eolas suas chun dáta curtha ar fáil do na 

múinteoirí faoi na straitéisí agus prionsabail oideolaíochta a thacóidh le páistí agus daoine óa 

an chórais. 

 Ní mór forbairt ghairmiúil leanúnach a bheith in oiriúint don chomhthéacs ar fáil go 

comhuaineach le scoileanna meán-Bhéarla, rud nach ann dó faoi láthair. 

 Ba cheart feasacht a ardú faoin gcaoi a dtacaíonn an tumoideachas le páistí a bhfuil RSO acu 

agus oiliúint a chur ar fáil d’fhoireann uile na naíonraí agus scoileanna maidir le cur i 

bhfeidhm an tumoideachais.  

 Ba chóir oiliúint a chur ar fáil a chabhródh le múinteoirí disléicse a aithint i measc daltaí 

dátheangacha agus daltaí atá ag foghlaim na Gaeilge i suíomh tumoideachais ag stad luath, 

mar aon le hoiliúint ar idirghabhálacha cuí do léitheoireacht na Gaeilge (Barnes 2017).  



 Moltar go bhforbródh an NCSE cúrsa oiliúna i nGaeilge dírithe ar chúntóirí riachtanais 

speisialta oideachais sna scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta agus go mbeadh scéim 

tacaíochta bainteach leis a chinntíonn réamhoiliuint agus FGL ar fáil i nGaeilge dóibh. 

 Tá gá le sainiú ar ról an chúntóra RSO agus na dualgais a bhaineann leis an ról.  

 Ba chóir go mbeadh gach oiliúint a chuireann an NCSE ar fáil trí mheán na Gaeilge agus 

dírithe ar shainriachtanais an tsuímh lán-Ghaeilge. 

 Tá tacaíochtaí cuí de dhíth ó mhúinteoirí iar-bhunscoile, idirghabhálacha a thógann an 

Teastas Sóisearach, Ardteist (na cinéalacha éagsúla) san áireamh, mar aon le RACE sa suíomh 

lán-Ghaeilge.   

 

9. Tacaíochtaí ó dhaoine proifisiúnta seachtracha 
 

Tuairiscítear go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta gur cheart go mbeadh rochtain ag leanaí 

mionteangacha agus iad siúd atá dátheangach ar sheirbhísí seachtracha dátheangacha (m.sh. 

síceolaithe oideachais agus teiripeoirí urlabhra agus teanga (Irish Association of Speech and 

Language Therapists (IASLT), 2016). Nic Aindriú & Ó Duibhir 2022.  

In ainneoin seo, bíonn deacrachtaí móra ag daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 

rochtain a fháil ar sheirbhísí seachtracha i gcoitinne agus seirbhísí trí Ghaeilge in am trátha, áfach. 

(Andrews, 2020; Ní Chinnéide, 2009). Chomh maith leis sin, uaireanta bíonn claonadh ag na seirbhísí 

seo moladh do thuismitheoirí gan ach teanga amháin a úsáid lena pháistí, de gnáth an Béarla 

(Andrews, 2020; Ní Chinnéide, 2009) gan aon fhianaise acu chun tacú lena gcuid moltaí (Nic Aindriú 

& Ó Duibhir 2022.)  

Mar bhunphrionsabal, tá sé riachtanach go bhfuil seirbhísí tacaíochta trí Ghaeilge do naíonraí agus 

scoileanna ar a n-áirítear teiripeoirí saothair, teiripeoirí urlabhra agus teanga, teiripeoirí súgartha 

agus drámaíochta, fisiteiripeoirí, síceolaithe, oibrithe sóisialta, múinteoirí ar cuairt, etc. Ní mór freisin 

a chinntiú go mbeadh cláir feasachta éigeantacha ar fáil don lucht gairmiúil agus go mbeadh 

réamhoiliúint ar an suíomh tumoideachais éigeantach do gach soláthróir a chuireann seirbhís ar fáil 

ag an trí leibhéal. 

 

Moltaí don soláthar seirbhísí proifisiúnta  
 

 Ní mór tabhairt faoi phleanáil chuimsitheach le cinntiú go bhfuil lucht saothair ann leis na 

tacaíochtaí cuí a sholáthar (teirpeoirí, síceolaithe, etc. mar a aithnítear thuas). Chuige seo, tá 

sé riachtanach breathnú ar líon na spásanna ollscoile atá ar fáil agus bealaí gur féidir mic 

léinn a bhfuil Gaeilge acu a mhealladh isteach sa chóras, mar aon le deiseanna scilbhisithe a 

sholáthar do dhaoine ar mhaith leo cur lena gcuid Gaeilge. 

 Ní mór go roinnfear fianaise, taighde agus eolas leis na daoine proifisiúnta a bhíonn ag plé le 

naíonraí agus scoileanna maidir le feiliúnacht an tumoideachais/dátheangachais do pháistí 

agus dhaoine óga a bhfuil RSO acu chun a chinntiú go bhfuil eolas fianiasebhunaithe á roinnt 

le tuismitheoirí agus soláthróirí oideachais (Nic Aindriú 2021) 

 Moltar tacaíocht sa bhreis ó na heagraithe riachtanais speisialta oideachais (lucht SENO) atá 

dírithe ar na cúinsí éagsúla teanga sa chóras lán-Ghaeilge 

https://gaeloideachas.ie/wp-content/uploads/2022/06/Dr-Sinead-Nic-Aindriu-An-tOllamh-Padraig-O-Duibhir-Bealtaine-2022.pdf
https://gaeloideachas.ie/wp-content/uploads/2022/06/Dr-Sinead-Nic-Aindriu-An-tOllamh-Padraig-O-Duibhir-Bealtaine-2022.pdf
https://gaeloideachas.ie/wp-content/uploads/2022/06/Dr-Sinead-Nic-Aindriu-An-tOllamh-Padraig-O-Duibhir-Bealtaine-2022.pdf
https://www.researchgate.net/publication/351447661_The_reasons_why_parents_choose_to_transfer_students_with_special_educational_needs_from_Irish_immersion_education


 Tá sé ríthábhachtach go gcuirtear le foireann an NCSE, go hárithe iad siúd atá inniúil ar an 

nGaeilge, an dátheangachas agus an tumoideachas, le go mbeidh tacaíocht níos leithne ar 

fáil. 

 Ní mór go n-ainmnítear síceolaí NEPS atá inniúil sa Ghaeilge agus sa 

tumoideachas/dátheangachas in am trátha do gach scoil 

 Ní mór gníomhú ar na liostaí fada feithimh a bhaineann le diagnóis a fháil. Tá sé seo ina bhac 

mór le tacaíocht bhreise a fháil do na páistí a bhfuil gá acu leis. 

 Ní mór breis soláthróirí a fhostú leis na liostaí fada feithimh/moill ar sheirbhísí tacaíochta a 

laghdú. Ina measc, teiripe urlabhra agus teanga, teiripe súgartha, luath-idirghabháil, tastáil 

éisteolaíochta, etc. 

 Teastaíonn tacaíocht bhreise sna scoileanna (foireann bhreise agus treoirlínte) chun 

straitéisí difreáilte teagaisc a chur i bhfeidhm. 

 

10. Rannpháirtíocht pháistí, daoine óga agus a gcuid tuismitheoirí 
 

Molann Gaeloideachas go láidir go dtabharfar deis do pháistí agus dhaoine óga a bhfuil RSO acu atá 

sa chóras lán-Ghaeilge cheana, mar aon lena dteaghlaigh, deis a gcuid tuairimí agus eispéireas a 

roinnt i dtaobh an athbhreithnithe seo, go háirithe mar a bhaineann le soláthar an chórais lán-

Ghaeilge ar a gcuid riachtanas agus tacaíochtaí breise atá de dhíth. Tá sé riachtanach go dtógtar 

aiseolas an ghrúpa mhóir shuntasaigh seo san áireamh chun a chinntiú go bhfuil acmhainní cuí dá 

gcuid riachtanas curtha ar fáil, agus go bhfuil an chosaint chuí ann dá gcearta ar oideachas trí mheán 

na Gaeilge sa reachtaíocht. 

Ceann de na príomhchúiseanna a n-aistríonn páistí agus daoine óga a bhfuil RSO acu ó oideachas 

lán-Ghaeilge chuig oideachas trí Bhéarla ná mar gheall ar imní agus bhuairt a gcuid tuismitheoirí (Nic 

Aindriu 2022). Ní mór don Roinn Oideachais, NEPS, an NCSE agus eagraíochta tacaíochta eile fianaise 

agus tacaíochtaí a chur ar fáil do thuismitheoirí faoin gcóras lán-Ghaeilge, mar aon le buntáistí agus 

dúshláin fhéideartha an chórais, le himní a laghdú. 

Léiríonn an taighde gur féidir le páistí agus daoine óga a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
buntáistí a bhaint as an tumoideachas agus an dátheangachas. In ainneoin seo, áfach, maítear go 
bhfuil go leor cásanna ann nuair a mhol daoine proifisiúnta in earnáil an oideachais do thuismitheoirí 
nach raibh an dátheangachas ná an tumoideachas feiliúnach dá bpáistí (Nic Aindriú 2022). 
 

Moltaí chun críche rannpháirtíocht thuismitheoirí a mhéadú 
 

 Fianaise eimpíreach a roinnt le tuismitheoirí maidir leis an gcóras lán-Ghaeilge agus conas ar 

féidir leis freastal ar pháistí agus dhaoine óga a bhfuil riachtanais speisialta acu le gur féidir 

leo cinneadh eolach a dhéanamh maidir leis an suíomh oideachais is fearr dá bpáistí 

 Go mbeadh liosta cuimsitheach feiceálach ar fáil ón Roinn Oideachais agus ón NCSE a 

léiríonn an soláthar lán-Ghaeilge speisialta ar fad – i. liosta na ranganna luath-

idirghabhálacha, ranganna speisialta, scoileanna speisialta, etc. 

 Teastaíonn comhairle agus treoir ó thuismitheoirí maidir le conas tacú lena bpáistí sa bhaile, 

go háirithe mura bhfuil an Ghaeilge á labhairt sa bhaile. 
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11. Comhairliúchán Leantach  
 

Tá súil ag Gaeloideachas gur chabhraigh an t-eolas agus na moltaí thuas sainriachtanais na hearnála 

lán-Ghaeilge a thuiscint i mbealach cuimsitheach. Fáiltíonn Gaeloideachas roimh an deis a bheith 

lárnach do na céimeanna eile a bhaineann leis an gcomhairliúchán seo chun go mbeimid in ann a 

chinntiú go bhfuil guth na bpobal a bhaineann le naíonraí, bunscoileanna agus iarbhunscoileanna 

lán-Ghaeilge agus Gaeltachta le cloisteáil.  

 

Gaeloideachas, Márta 2023 
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