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Polasaí : Tacaíocht Foghlaim agus riachtanais speisialta oideachais 

 

Sonraí Scoile 

 

Ainm na Scoile:             Gaelscoil Uí Drisceoil 

Seoladh:                     Dúncitil,         

                Gleann Maghair 

                Co. Chorcaí 

 

Uimhir gutháin:          0214822482 

Ríomhphoist:         gaelscoiluidrisceoil@gmail.com 

Suíomh na Scoile:         www.gaelscoiluidrisceoil.com 

 

Catagóir:              Gaelscoil Uilchreidmheach 

                                    

        20 oide 

 

Uimhreacha ar rolla:     401 

 

Réamh Raiteas  

 

Cuireadh an polasaí seo le chéile i Mí Márta 2011, agus rinneadh 

athbhreithniú air I Mí na Samhna 2012.  Deineadh ath-bhreithniú air ag 

tógaint Treoilíne Tacaíochta Oideachais Speisialta ‘ A Continuum of 

Support’ san áirithint i Mí na Nollag 2014. 

Bhí múinteoirí, baill den mBord Bainistíochta, agus tuismitheoirí 

páirteach sa phróiséas. 

 

Fealsúnacht na Scoile  

 Is Gaelscoil Uilchreideamhach í Gaelscoil Uí Drisceoil, agus is é seo 

éiteas na scoile  

 

 Gaelscoil -  scoil ina múintear gach ábhar trí Ghaeilge i 

dtimpeallacht spreagúil taitneamhach. Bíonn an Ghaeilge mar 

theanga phobail sa scoil idir páistí, múinteoirí agus an lucht 

bhainistíochta  

 

 Ilchreidmheach - i.e. tá na cearta céanna iontrála ag gach 

leanbh, agus meas céanna ar a gcúrla sóisíalta, culturtha, is 

religiúnda.  

 

 Comhoideachasúil agus tiomanta chun leanaí a spreagadh lena 

réimse iomlán de chumais is deiseanna a iniúchadh   
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 Leanbhlárnach i gcur chuige an oideachais  

 

 Daonlathach ina eagrú is ina reachtáil, le tuistí gníomhach ins an 

scoil gach lá, fós ag dearbhú agus ag aithint ról proifisiúnta na 

múinteoirí.    

 

 

 Tá an Príomhoide agus Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta 

sásta aon mhí- chinnteacht i leith an Pholasaí seo a shoiléiriú.  Sa 

chás nach bhfuil an leagan Gaeilge agus an leagan Béarla ag 

teacht  go beacht lena chéile is ag an leagan Gaeilge a bheidh 

tosaíocht.  

 

 

Reasúnaíocht 

Tá cláracha éifeachtacha tacaíochta foghlama bunaithe ar na 

prionsabail seo leanas: 

 

 Polasaithe éifeachtacha scoile uile agus na tuismitheoirí a bheith 

páirteach sna cláracha 

 

 Teip a sheachaint 

 

 Luathaidirghabháil dhian a sholáthar 

 

 Acmhainní a dhiriú ar na daltaí is géire gá. 

 

Leanúntas Tacaíochta 

Cuimsítear múnla céimnithe measúnaithe agus idirghabhála i 

scoileanna mar réiteach ar fhadhbanna sa leanúntas tacaíochta. Tá trí 

phróiseas éagsúla sa mhúnla a úsáidaimid in ár scoil agus déantar 

achoimre orthu thíos: 

 

 Is próiseas idirghabhála atá sa Tacaíocht Ranga a ndéanann an 

múinteoir ranga comhordú air agus a tharlaíonn sa 

ghnáthsheomra ranga. 

 Is próiseas measúnaithe agus idirghabhála atá sa Tacaíocht Scoile 

a ndéanann an múinteoir tacaíochta foghlama/acmhainne 

comhordú air agus é nó í ag obair i gcomhar leis an múinteoir 

ranga. Beidh na hidirghabhálacha a tharlóidh ag an bpointe 

seo sa bhreis ar na hidirghabhálacha a bhaineann leis an 

tacaíocht ranga. 

 Is próiseas atá sa Tacaíocht Scoile Móide a chuirtear ar fáil nuair a 

lorgaíonn an scoil seirbhísí seachtracha ábhartha chun measúnú 

agus forbairt níos mine a dhéanamh ar chláir idirghabhála. 

Baineann an leibhéal seo le leanaí a bhfuil riachtanais chasta 

agus/nó riachtanais bhuana ag gabháil dóibh agus a mheastar 
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nach bhfuil dul chun cinn sásúil á dhéanamh acu in ainneoin na 

n- idirghabhálacha a leagadh amach go cúramach ag an 

leibhéal roimhe seo. 

 

Aithnítear go bhfuil leibhéil dhifriúla de riachtanais speisialta oideachais 

ann – idir riachtanais éadroma go troma agus riachtanais dhíomuana 

go fadtéarmacha – agus tacaíonn an dearcadh sin leis an múnla 

measúnaithe agus idirghabhálacha. 

 

 

 

Aidhmeanna 

 

Is í príomhaidhm na tacaiochta foghlama ná an leas is fearr is féidir a 

bhaint as an bpróiséis múinteoireachta agus foghlama, chun cabhrú le 

dáltaí a bhfuil fadhbanna foghlama acu léibhéil shásúla inniúlachta sa 

litearthacht agus san uimhearthacht a bhaint amach sula bhfágann 

said an bhunscoil. 

 

Fo-aidhmeanna 

 Cabhrú leis na daltaí seo páirt a ghlacadh sa ghnáthchuraclam 

dá léibhéil féin.   

 

 Féinmheas dearfach a chothú sna daltaí seo, chomh maith le 

dearcadh dearfach ar an scoil agus ar chúrsaí foghlama. 

 

 A chur ar chumas na daltaí seo monatóireacht a dhéanamh ar 

a gcuid foghlama féin, ar shlí go ndéanfar foghlaimeoirí 

neamhspléacha díobh de réir a chéile. 

 

 Múinteoireacht bhreise, chomh maith le tacaíocht agus 

acmhainne breise, a sholáthair do na daltaí seo sa Bhéarla, sa 

Ghaeilge agus sa Mhatamataic. 

 

 Páirt a thabhairt do thuismitheoirí sa tacaíocht fhoghlama dá 

ndaltaí, trí chláracha éifeachtachta tacaíochta do thuismitheoiri 

a fhéidhmiú 

 

 Comhoibriú a chothú idir mhúinteoirí i bhfeidhmiú polasaithe 

scoil-uile maidir le tacaíocht foghlama do na daltaí seo. 

 

 Cláracha luathidirghabhála a thionscnamh sa scoil, chomh 

maith le cláracha eile chun tacú leis an bhfoghlaim agus chun 

fadhbanna foghlama a sheachaint nó a laghdú. 
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Ábhar an Pholasaí 

1.  Stráitéisí Scoil-Uile chun Fadhbanna Foghlama a Sheachaint 

 

Is féidir fadhbanna foghlama a sheachaint nó ar a laghad iad a 

mhaolú trí chláracha oiriúnacha scoile-uile a fheidhmiú sa Bhéarla, 

sa Mhatamaitic agus sa Ghaeilge. Tá na cláracha scoile-uile luaite 

‘sna polaisí a bhaineann leis na hábhair seo. 

Ina measc tá 

 Teacht ar réiteach faoi dhearcadh i dtaobh forbairt teangan 

agus gnéithe eile de mhúineadh an Bhéarla agus na 

matamaitice, chun dul chun cinn agus leanúnachas a 

dhéimhniú ó rang go rang. 

 Tacaíocht bhreise a sholáthair i bhforbairt teangan agus i 

bhforbairt luathscileanna lithearthachta agus matamaitice do 

leanaí a bhfuil gá acu léi 

 Cláracha léitheoireachta a chur i bhfeidhm, a bhfuil daoine 

fásta i bpobal na scoile agus leanaí na scoile páirteach iontu. 

 Faire agus measunú leanúnach a dhéanamh ar scileanna 

teanga lithearthachta agus uimhearthachta na leanaí i 

ranganna naíonáin chun éascú a dhéanamh ar fhadhbanna 

foghlama a d’fhéadfadh bheith acu a aithint go luath. 

 Comhoibrú agus plé idir mhúinteoirí na ranganna sóisearacha 

(naíonáin go rang 2) agus an múinteoir tacaíochta foghlama 

chun leanaí nach bhfuil ag éirí go maith leo nó go mb’fhéidir go 

mbeadh deacrachtaí foghlama acu a aithint. 

  

  

2.  Scagadh, Roghnú, Measúnú, agus Athbhreithniú 

 

Céad-Scagadh 

‘Siad na múinteoirí ranga a chuirfidh na trialacha scagaidh ar na 

ranga ina seomra féin.  Ceartóidh said iad agus scórálfaidh said iad de 

réir na láimhleabhar a ghabhann leo. Ansin cuirfidh siad an muinteoir 

tacaíochta foghlama , an Príomhoide agus na Tuismitheoirí ar an eolas 

mar gheall ar na torthaí agus pléifear iad i gcomhthéasc an linbh 

aonarach agus an ranga. ‘Siad seo a leanas na Trialacha 

Caighdeánacha: 

 

 Naíonáin Bheaga  Bellfield 

 Naíonáin Mhóra  MIST 

   Drumcondra Numeracy Screening Test 

   Drumcondra Literacy Screening Test 

   Scrúdú Drom Conrach Gaeilge 

Ranganna 1 – 6  Scrúdú Gaeilge/ Béarla / Mata 

 

Úsáidtear an NRIT mar uirlis scagaidh i Rang a 2. 
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Tacaíocht Foghlaim 

 

Tacaíocht Ranga 

Is iondúil gurb í an Tacaíocht Ranga an chéad chéim agus an chéim is 

comónta chun réiteach a fháil ar riachtanais a bhíonn ag teacht chun 

cinn. Baineann an réiteach seo le daltaí ag a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais atá éagsúil nó aonarach agus a mbíonn cur 

chuigí ag teastáil uathu don fhoghlaim agus/nó don iompraíocht a 

bhíonn sa bhreis nó a bhíonn éagsúil ó na cur chuigí siúd a theastaíonn 

ó dhaltaí eile ina rang. 

Is iondúil go dtosaítear ag réiteach fadhbanna ag an leibhéal seo 

nuair a bhíonn imní ar thuismitheoir nó ar mhúinteoir faoi dhalta áirithe. 

Labhraíonn an múinteoir agus na tuismitheoirí le chéile faoin bhfadhb 

agus pléann siad straitéisí a d’fhéadfadh a bheith éifeachtach. Bíonn 

na cur chuigí simplí, neamhfhoirmiúla a bhaineann le réiteach 

fadhbanna san áireamh saTacaíocht Ranga – cur chuigí a bhíonn in 

úsáid go minic ag múinteoirí ranga chun tacú le riachtanais a bhíonn 

ag teacht chun cinn. 

 

 

Tacaíocht Scoile 

Ní leor idirghabhálacha ó thaobh na tacaíochta ranga de i roinnt 

cásanna chun freastal go hiomlán ar riachtanais speisialta oideachais 

dalta. D’fhéadfadh dá bhrí sin gur ghá Tacaíocht Scoile. Ní mór don 

mhúinteoir ranga cabhair an mhúinteora tacaíochta 

foghlama/acmhainne a fháil don phróiseas chun fadhbanna a 

réiteach ag an bpointe seo agus áirítear leis an bpróiseas eolas a 

bhailiú ar bhealach níos córasaí agus Plean Tacaíochta Scoile nó Próifíl 

Foghlama an Dalta Aonair a fhorbairt agus monatóireacht a 

dhéanamh ar cibé ceann. 

 

Tacaíócht Scoile Móide 

Más riachtanais throma agus/nó riachtanais leanúnacha na 

riachtanais speisialta oideachais a bhíonn ag dalta is mó seans go 

mbeidh diantacaíocht ag teastáil uaidh/uaithi. Is gnách go mbíonn 

baint ag daoine nach baill d’fhoireann na scoile iad le Tacaíocht 

Scoile Móide sa phróiseas ar fhadhbanna a réiteach, ar mheasúnú 

agus ar idirghabháil. Is é an t-eolas a gheofar as na pleananna 

Tacaíochta Ranga agus Scoile an túsphointe chun fadhbanna a 

réiteach ag an leibhéal seo. Beidh tábhacht i gcónaí leis an tacaíocht 

ranga agus an tacaíocht scoile sa Phlean Oideachais ar bhonn Dalta 

Aonair. Téann an Príomhoide agus an múinteoir tacaíochta foghlama i 

gcomhairle leis an S.E.N.O agus an Siceolaí N.E.P.S. 

 

I ngach cás pléifear an tacaíocht is oiriúnaí don leanbh agus an 

minicíocht leis na tuismitheoirí i gcomhairle leis an bpríomhoide. 
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Roghnú daltaí do mhúinteoireacht bhreise 

Critéirí 

Tabharfar tús áite do leanaí a bhíonn ag STEN 2 nó faoina bhun sna 

trialacha caighdéanacha ó thaobh an Bhéarla agus Mata dó agus na 

leanaí a bhíonn aitheanta le mór fhadhbanna foghlama de réir 

scrúdaithe sicéolaíochta.  Tugtar priaracht do leanai le STEN idir3 -5 nó 

níos ísle ina dhiaidh de réír na hamannta chloig tacaíocht foghlaim 

(GAM) atá ceadaithe ag an Roinn. 

 

Sa Ghaeilge tabharfar tús áite do na leanáí nach bhfuil dul chun cinn 

sásúil a dhéanamh acu agus iad aitheanta ag an múinteoir ranga / 

torthí Drumcondra.   

Tá sé mar aidhm againn dianmhúinteoireachta a chur ar fáil do na 

leanaí a roghnítear. 

 

Trialacha Dhiagnóisigh 

An múinteoir tacaíochta foghlama a thugann na trialacha 

dhiagnóisigh, chun láidreachtaí agus deacrachtaí gach leanbh a 

roghnaítear a aithint. Pléitear na torthaí leis na múinteoirí ranga agus 

leis na tuismitheoirí. 

 

Achmahinn 

Déanann an S.E.N.O faomhadh ar amannta chloig achmhainne de réir 

priarachta na gcásanna aonair bunaithe ar mholtaí Siceolaithe, Teiripe 

Céirde, Teiripe Teangan agus Urlabhara, ÉIsteolaithe, Síciatraithe, 

Oftailmeolaí, srl le haghaidh ceann amháín dos na catagóír míchumais 

a leanas, Míchumas Fisiciúil, Radharc infheicithe, lagú éísteachta, 

Suaiteacht Mothúcháin, Droch-Shuaiteacht Mothúcháin is Iompar, 

deacarachtaí foghlama measartha ginearlálta, deacrachtaí foghlama 

tromchuiseacha, Uathachas , Sain-neamhoird teangan agus 

urlabhara,.  

Gan diagnóisis de cheann dos na míchumasi thuasluaite níl leanaí i 

dteaideal d’am achmhainne aonar. De réir rialacha na Roinne níl 

leanaí leis an diagnóisis dísléicse nó dioscalcúile i dteideal am 

achmhainne.  

 

Cead na dTuismitheoirí 

Tá cead na dtuimutheoirí ag teastáíl sula ndéanfar aon mheasúnú 

dhiagnóisigh ar aon leanbh agus sula gcuirfear múnteoireacht 

tacaíachta foghlama ar fáil do aon leanbh lasmuigh den seomra 

ranga. 

 

Cruinniú Tuismitheoirí/ Múinteoirí 

Tionólfar cruinnithe Tuismitheoirí/ Múinteoirí tacaíochta le linn gnáth 

sceideal bliaintiúil na gcruinnithe tuismitheoirí/ Múinteoirí. Eagraítear 

cruinnithe breise de réír priarachta idir foireann tacaíocht foghlaim na 
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scoile, múinteoir ranga, príomhoide, tuismitheoirí agus eagraíochtaí 

seachtracha.  

3. Taifeadadh 

 

Coimeádfaidh an múinteoir tacaíochta na cúntais seo ar gach dalta: 

 torthaí na scrúdaithe atá déanta 

 clár foghlama agus faisnéise 

 cúntas reatha ar obair agus dul chun cinn an pháiste 

 bileoga oibre agus samplaí oibre 

 

 

 

4.  Leanúint leis/ Éirí as múinteoireacht bhreise 

 

Déintear measúnú ar dhul chun cinn gach leanbh atá ag fáil 

tacaíocht bhreise ag deireadh gach tréimhse teagaisc(Feabhra agus 

Meitheamh) agus tar éis dul i gcomhairle leis na múinteoirí ranga agus 

leis na tuismitheoirí déanfar cinneadh faoin leibhéal tacaíochta is féidir 

leis na muinteoir tacaíochta foghlama a sholáithair sa chéad tréimhse 

eile más gá. Má ceaptar go bhfuil feabhas súntasach tagtha ar an 

leanbh agus go mbeidh an leanbh ag obair go compórdach ag 

léibhéal an ranga deintear cinneadh an tacaíocht foghlaim lasmuigh 

den seomra ranga a bhaint agus deanann an múinteoir ranga 

monatóíreacht ar an bpáiste. 

 

 

5.  Monatóireacht Leanúnach 

Coimeádtar torthaí scrúdaithe mar aon le tuaraiscí siceolaithe i 

gcomhad caibnéad i seomraí na múínteoirí achmhainne agus in oifig 

an phríomhoide. Téánn an fhoireann tacaíochta i gcomhairle leis na 

bpríomhoide agus leis na tuismitheoirí agus an IEP á dhréáchtad mar is 

cuí. Coimeádtar taifead ar phleanáíl agus ar dhul chun cinn na 

ngrúpaí tacaíochta atá ag freastal ar an seomra tacaíochta. Tá 

comhad aonair ag gach grúpa agus coimeádtar taifead ar thorthaí 

scrúdaithe is ar dhul chun cinn go data. 

 

6.  Caidreamh le Tuismitheoirí 

Tar eís scrúdaithe scagaidh téann an múinteoir ranga le cead an 

Phríomhoide i dteanghmháíl leis na tuismitheoirí má tá aon bhuairt 

air/uirthi faoin leanbh áirithe. Deintear é seo i bhfoirm nóta a théánn 

abhaile nó is féídir leis an múinteoir tacaíocht foghlaim glaoch a chuir 

abhaile ar na tuismitheoirí is socrú a dhéánamh maidir lena thuilleadh 

scrúdaithe Diagnostacha. Tugtar cuireadh do thuistí teacht chun 

torthaí a bpáistí a phlé agus cuirtear ar an eolas iad mar gheall ar aon 

chinneadh a deintear chun iad a chur i ngrúpaí tacaíochta. Spreagtar 

tuistí chun coinneadh a dhéánamh chun buaileadh leis an múinteoir 
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tacaíochta/ múinteoir ranga agus chomh maith chun freastal ar na 

cruinnithe Tuismitheora/ Múinteora bliaintiúil.  (de ghnáth i Mí na 

Nollag/ mí na Samhna) 

 

 

Ceangailt le hEagrais Seachtracha 

Bíonn an Phríomhoide agus an fhoireann Tacaíochta Foghlamtha i 

gcomhairle go rialto leis an S.E.N.O agus an siceolaí NEPS tar éis 

comhráití leis an múinteoir ranga. Cuireann an Phríomhoide tuistí ar an 

eolas maidir leis na buairt atá ag an scoil i dtaobh an pháiste ag 

tógaint comhairle NEPS, an S.E.N.O, an fhoireann tacaíochta 

foghlamtha is an múinteoir ranga san áireamhagus deintear moltaí. 

Deintear na comhráití agus na cruinnithe a thaifead sa doiciméad ‘A 

Continuum of Support’.   

 

 

 

Daingainiú agus Cumarsáid 

Foireann na scoile is an Bord Bainistíochta a chuir an polasaí seo le 

chéíle i gcomhairle le tuistí na scoile. 

 

 

Sínithe ___________________________________________Cathaoirleach 

 

Comhsínithe ______________________________________ Rúnaí 

 

Dáta: ________________________________ 

 

 

Athbhreithniú 

 

Dhein foireann na scoile athbhreithniú ar an bpolasaí seo agus dhein 

an Bord Bainistíochta faomhadh ar an bpolasaí i Mí Eanair 2015. 

Déinfear athbhreithniú ar an bpolasaí arís i Mí Eanair 2017. 

 

 

Sínithe: _______________________  Cathaoirleach 

 

Comhsínithe:____________________  Rúnaí 

 

Dáta: _____________________ 

 

Breis Eolais: Tabhair faoi deara go bhfuil polasaithe uile na scoile ar fáil 

ar shuíomh idirlín na scoile: 
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Aguisín 1 

 

Liosta acmhainne ar fáil sa scoil 

 

1.Trialacha Scagaidh 

 Middle Infant Screening test 

 Drumcondra Primary Reading tests ( Rang 1 go Rang 6) 

 Micra-t (rang 1 go rang 6) 

 Drumcondra Primary Spelling Test 

Drumcondra Primary Mathematics Test (Gaeilge agus Béarla) 

 

 

2.Trialacha Dhiagnóisigh 

Belfield Infant Assessment Profile 

Aston Index 

N. R. I.T. 

Junior Dyslexia Screening Test 

 

Ábhair Léitheoireachta 

Springboard Series 

Oxford Reading Tree Series including Tree Tops 

Crown Readers 

Red, Yellow, Green, Blue Reading Books on CD-Rom 

O'Brien Panda Cubs, Pandas, Flyers etc 

Range of Ladybird titles 

Reading Zone boxes and class readers 

Sraith Maith Thú 

Cnuasach leabhar leabharlainne 

 

Foghraíocht 

Jolly Phonics Programme and support materials incl. CD-Rom game 

etc 

Some Letterland resources 

Newell Literacy Programme 

Phonics Photocopiable Worksheets – Prim-ed 

Alpha to Omega Books and worksheets 

Range of games in the resource room including daisy chain phonics 

etc 

Toe by Toe 

Posteiri &rl ó Séideán Sí 

 

 

Phonological Analysis 

P.A.T. programme 
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Oral Language 

Drumcondra Oral Language Programme 

Oral Language materials from the Folens Reading Zone series 

Fast Forward Language Programmes 

EAL Primary Assessment Toolkit 

 

Comprehension 

Stride Ahead 

 

Matamaitic 

Línte Uimhreacha 

Cearnóg Céad 

Dienes 

Codáin 

Multiplication Square 

Selection of Maths board games and computer games 

Mata le Chéile 

 

 

Spelling 

Stareway to Spelling 

 

ICT 

Ríomhairí agus Bog-éarraí 

Clár Cló-scríbhneoireachta (ar líne – Dance Mat Typing) 

Fast Forward Programme from Neuron Learning 

 

                                                             


