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Caibidil 1 Athbhreithniú ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge: cúlra agus 

comhthéacs 

 

1.1 Réamhrá 
D’athbhreithnigh an Roinn Oideachais agus Scileanna na socruithe reatha chun díolúintí ó staidéar na 

Gaeilge a dheonú i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna idir 2014-2016. Ba í an Chigireacht a 

stiúraigh an t-athbhreithniú agus a d’ullmhaigh an tuarascáil taighde seo i gcomhairle leis an tSeirbhís 

Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais.  

Ba í móraidhm an athbhreithnithe oiriúnacht na socruithe do dheonú díolúintí a chíoradh le haird ar 

an gcomhthéacs oideachais agus sochtheangeolaíoch atá ann faoi láthair, agus roghanna gnímh 

féideartha a aithint i bhfianaise torthaí an athbhreithnithe agus an taighde ar fhoghlaim teanga agus 

oideachas speisialta. 

San athbhreithniú pléadh agus cíoradh na gnéithe seo a leanas: 

 na treochtaí maidir leis an líon díolúintí ó staidéar na Gaeilge agus an bonn ar ar 

lorgaíodh iad, ar ar deonaíodh agus ar ar diúltaíodh iad 

 réimse agus cineál na n-achomharc a cuireadh faoi bhráid na Roinne lena n-áirítear an 

líon achomharc a lorgaíodh, a deonaíodh agus a diúltaíodh 

 saincheisteanna maidir le cur i bhfeidhm Ciorcláin M10/94 agus 12/96 de chuid na 

Roinne 

 roghanna a d’fhéadfadh an Roinn a mheas mar bhonn eolais do bheartas amach 

anseo. 

Bhí na snáithe seo a leanas san athbhreithniú: 

 iniúchadh ar na staitisticí atá á gcoinneáil ag an Roinn ar an líon daltaí agus scoláirí ag a bhfuil 

díolúine ó staidéar na Gaeilge faoi chritéir éagsúla atá mínithe sna Ciorcláin ábhartha 

 anailís ar thorthaí na gcás-staidéar ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge a rinne an Chigireacht i 

roinnt bheag bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna 

 iniúchadh ar thaifid achomharc a choinnigh an Chigireacht maidir leis na díolúintí ó staidéar 

na Gaeilge a lorgaíodh faoi chúinsí eisceachtúla idir na blianta 2010-2014. 

 anailís ar thuairimí agus eispéiris síceolaithe sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais 

(SNSO/NEPS) 

 athbhreithniú ar thaighde a rinneadh go dtí seo ar dhíolúintí ó staidéar teanga. 

 

1.2 Comhthéacs i gcomhair athbhreithnithe ar an gcleachtas um dhíolúintí ó staidéar 

na Gaeilge a dheonú do dhaltaí/scoláirí 

Cúlra deonú díolúintí ó staidéar na Gaeilge 

Is croí-ábhair i scoileanna atá aitheanta ag an Roinn iad an Ghaeilge agus an Béarla. Tá ar gach 

dalta/scoláire, ach amháin iad siúd ag a bhfuil díolúine ó staidéar na Gaeilge, staidéar a dhéanamh ar 

an nGaeilge i gcaitheamh a dtréimhse bunoideachais agus iar-bhunoideachais ar fad. Tá an Ghaeilge 

ar cheann de na hábhair nach mór do dhaltaí/scoláirí staidéar a dhéanamh orthu le bheith aitheanta 
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mar dhaltaí/scoláirí chun críocha leithdháileadh maoinithe agus acmhainní ar scoileanna. Cé go bhfuil 

ar scoláirí Gaeilge a fhoghlaim i scoileanna atá aitheanta ag an Roinn níl aon dualgas orthu dul faoi 

scrúdú san ábhar sna scrúduithe Teistiméireachta agus ní gá dóibh pas a fháil sa Ghaeilge chun an 

Ardteistiméireacht a bhaint amach ach an oiread. Mar sin féin maireann riachtanas na Gaeilge chun 

máithreánú in Ollscoil na hÉireann (OÉ) agus chun áit a fháil ar chúrsaí ar nós oideachas 

bunmhúinteora.  

In imeacht ama tá díolúintí ó staidéar na Gaeilge tagtha isteach mar chuid de chreat an tsoláthair 

curaclaim i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna. Tugtar díolúintí mar réiteach chun déileáil le 

roinnt deacrachtaí a d’fhéadfadh teacht chun cinn mar thoradh ar an staidéar ar Bhéarla agus Ghaeilge 

araon a bheith riachtanach i scoileanna aitheanta. Lena chois seo d’fhéadfaí díolúintí a dheonú toisc 

nach ndearnadh soláthar sa churaclam nó ó thaobh acmhainní i scoileanna de sna 1990aidí b’fhéidir, 

do dhaltaí/scoláirí i gcúinsí difriúla, mar shampla, scoláirí a tháinig go hÉirinn ag aois níos sine, daoine 

nua nach raibh Béarla mar theanga dhúchais acu. Faoi dheireadh lár na 1990aidí bhí lándíolúine ó 

staidéar na Gaeilge curtha i bhfeidhm ag an Roinn do dhaltaí/scoláirí i scoileanna agus ranganna 

speisialta agus mar thoradh ar an mbeartas faoinar imeascadh daltaí/scoláirí ag a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais (RSO) i ranganna príomhshrutha bhí gá le ciorcláin ar dhíolúintí ó staidéar na 

Gaeilge (bunleibhéal agus iar-bhunleibhéal) a chur ar fáil. 

I gCiorclán 18/79, an Ciorclán tosaigh le haghaidh díolúintí a d’eisigh an Roinn chuig bunscoileanna, 

agus i leaganacha luatha de Riail 46 ag an leibhéal iar-bhunscoile, rinneadh soláthar do dhíolúintí ó 

staidéar na Gaeilge do scoláirí a raibh a gcuid oideachais faighte acu lasmuigh d’Éirinn suas go haois 

11 bhliain agus do leanaí taidhleoirí agus ionadaithe consalacha. Le heisiúint na gCiorclán 12/96 do 

bhunscoileanna agus M10/94 d’iar-bhunscoileanna leathnaíodh go mór na critéir faoina ndeonaítear 

díolúintí ó staidéar na Gaeilge d’fhonn soláthar a dhéanamh do dhaltaí/scoláirí1 ag a bhfuil sain-

mhíchumais foghlama, míchumais foghlama ghinearálta agus míchumais foghlama céadfacha. Mar 

thoradh ar na critéir seo a thabhairt isteach éascaíodh imeascadh daltaí/scoláirí a bhíodh ag freastal 

ar scoileanna speisialta ainmnithe agus nach raibh aon staidéar ar an nGaeilge mar chuid den 

gcuraclam déanta acu roimhe seo i scoileanna príomhshrutha.   

Úsáidtear Ciorclán 12/96 agus Ciorclán M10/94 i gcónaí mar threoir chun díolúintí ó staidéar na 

Gaeilge a dheonú i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna faoi seach. I gcaibidil 2 tugtar sonraí faoi 

théarmaí na gCiorclán seo. Ó eisíodh na Ciorcláin seo, tá forbairtí suntasacha tarlaithe ó thaobh próifíl 

na ndaltaí/scoláirí de i scoileanna na hÉireann, in athchóiriú curaclaim, smaointeoireacht 

oideolaíochta agus soláthar d’fhoghlaimeoirí ag a bhfuil RSO.  

Réasúnaíocht don athbhreithniú 

Trí athbhreithniú a dhéanamh tugtar deis féachaint ar oiriúnacht na socruithe atá againn faoi láthair 

maidir le díolúintí ó staidéar na Gaeilge a dheonú i gcomhthéacs ina bhfuil an Ghaeilge ina croí-ábhar 

do dhaltaí/scoláirí i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna atá aitheanta ag an Roinn chun críocha 

maoiniú agus acmhainní a fháil.  

                                                           
1 Sa tuairisc seo tagraítear do leanaí ag an mbunleibhéal mar ‘dhalta(í)’ agus do leanaí ag an leibhéal iar-
bhunscoile mar ‘scoláire/scoláirí’. Nuair a bhíonn leanaí ag an dá leibhéal i gceist, úsáidtear ‘scoláire/scoláirí’. 
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Tugann sonraí a choinnigh an Roinn le tuiscint go bhfuil méadú mór tagtha ar líon na scoláirí a bhfuil 

díolúine ó staidéar na Gaeilge deonaithe dóibh ó leathnaíodh na critéir a threoraíonn an 

chinnteoireacht i lár na 1990aidí. Ag leibhéal na hiar-bhunscoile, tá díolúine ó staidéar na Gaeilge ag 

beagáinín níos mó ná 9% de scoláirí. Tá imní ann leis faoi na socruithe riaracháin reatha chun iarratais 

ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge a phróiseáil. Mar shampla, tá deacrachtaí tuairiscithe ag scoileanna 

maidir le léirmhíniú a dhéanamh ar agus cur i bhfeidhm na gCiorclán atá i bhfeidhm faoi láthair, rud 

as a n-eascraíonn neamhréireachtaí agus aimhrialtachtaí maidir le socruithe measúnachta a chur i 

bhfeidhm. Lena chois sin taispeánadh nach bhfuil rud ar bith luaite sna Ciorcláin faoi réimsí áirithe de 

RSO, cosúil le huathachas, agus go gcaithfear tuiscint an lae inniu ar RSO agus na forbairtí sa tsoláthar 

do scoláirí ag a bhfuil RSO i gcoitinne a léiriú níos fearr sna ciorcláin.  

De bhreis air seo dírítear aird ar oiriúnacht agus ábharthacht an chleachtais atá ann faoi láthair chun 

díolúintí ó staidéar na Gaeilge a dheonú i bhfianaise smaointeoireacht na linne seo faoi fhoghlaim 

teanga, go háirithe a n-acmhainneacht atá i bhfoghlaim an dara teanga chun foghlaim na chéad teanga 

a chomhlánú, aistriú scileanna agus eolais thar teangacha a éascú agus tacú le foghlaim teangacha 

eile. Ag cuimhneamh ar na buntáistí a ghabhann le foghlaim na dara teanga ó aois óg ar aghaidh ní 

mór ceist a chur faoi chothromas rochtana ar an bhfoghlaim seo do gach dalta/scoláire. De bhreis ar 

an áis atá á tairiscint ag Ciorcláin na Roinne tugann OÉ agus coláistí comhcheangailte díolúine ó 

riachtanais iontrála do mhic léinn áirithe nach gcomhlíonann na critéir, b’fhéidir, atá leagtha amach i 

gCiorclán M10/94. Lena chois sin ní mór gan dearmad a dhéanamh ar na hathruithe suntasacha atá 

tagtha ar phróifíl na ndaltaí/scoláirí i scoileanna na hÉireann. I láthair na huaire léiríonn tuairiscí 

staitistiúla ó scoileanna chuig an Roinn gur leanaí nua-thagtha iad beagáinín níos mó ná 10% de dhaltaí 

i mbunscoileanna. Ag an leibhéal iar-bhunscoile, ní in Éirinn a rugadh 12% de scoláirí2. Is léir ó 

Dhaonáireamh 2016 gur rugadh 17.3% den bpobal scoile lasmuigh den Stát agus gur leanaí nua-

thagtha iad 11.6%, ábhairín níos lú ná an 12% a bhí ann in 2011. 

Tugann an méid thuas le tuiscint nach réiteach éifeachtach atá sna socruithe díolúine atá i bhfeidhm i 

láthair na huaire agus go bhféadfadh torthaí a bheith orthu nach raibh beartaithe i gcásanna áirithe.  

Forbairtí curaclaim ag leibhéil bunscoile agus iar-bhunscoile 

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.  

Tá athrú tagtha ar sholáthar curaclaim don Ghaeilge ó tugadh isteach díolúintí ó staidéar na Gaeilge 

den chéad uair. Rinneadh na hathruithe seo chun cur chuige ionchuimsitheach i leith foghlaim na 

teanga a éascú. Freastalaíonn na curaclaim teanga nua ag leibhéal na bunscoile agus na sraithe 

sóisearaí ar an éagsúlacht soláthair bhreise sa Ghaeilge thar na leibhéil chumais dhifriúla. Ba chóir go 

gcabhródh sé seo le rochtain gach dalta/scoláire ar an nGaeilge a fheabhsú. Leagtar béim an-mhór sna 

curaclaim Ghaeilge ar chumas labhartha na scoláirí sa teanga a chur chun cinn ag an dá leibhéal. Lena 

chois sin leagtar béim shuntasach ar athbhreithniú ar na sonraíochtaí curaclaim, ar leanúnachas agus 

ar dhul chun cinn i bhfoghlaim na scoláirí de réir mar a aistríonn siad ó chéim oideachais amháin chuig 

céim eile.   

                                                           
2 Ag an leibhéal iar-bhunscoile, taifeadtar an tír bhreithe seachas an náisiúntacht sna tuairiscí a sheolann 
scoileanna chuig an Roinn.  
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Tá an Curaclam Teanga Bunscoile (2015) a tugadh isteach le deanaí agus a d’fhorbair an Chomhairle 

Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM/NCCA) fréamhaithe i dtaighde náisiúnta agus 

idirnáisiúnta. Tá an Curaclam Teanga Bunscoile bunaithe ar an bprionsabal go n-aistríonn daltaí 

scileanna agus coincheapa teanga áirithe óna bpríomhtheanga chuig an dara teanga agus gur féidir 

leis an bhfoghlaim seo bunús láidir a chruthú d’fhoghlaim teangacha eile in iar-bhunscoileanna. 

Soláthraíonn Curaclam Teanga na Bunscoile torthaí foghlama difreáilte do dhaltaí i scoileanna a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge agus i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla agus tá sé 

dírithe ar an réimse foghlaimeoirí thar comhthéacsanna scoile éagsúla, iad siúd i gcomhthéacsanna 

oideachais speisialta san áireamh.   

Tugadh isteach sonraíochtaí difreáilte don nGaeilge sa tsraith shóisearach i mí Mheán Fómhair 2017: 

sonraíocht T1 agus sonraíocht T2. Freastalóidh an tsonraíocht T1 go háirithe ar riachtanais foghlama 

teanga Gaeilge scoláirí ar cainteoirí dúchais na Gaeilge iad agus atá ag foghlaim trí Ghaeilge. Tá an 

tsonraíocht T2 dírithe ar riachtanais foghlama scoláirí atá i scoileanna ina n-úsáidtear Béarla mar 

mheán teagaisc i bhformhór na réimsí ábhair.  

Sa tsraith shinsearach agus dóibh siúd a dhéanann an Idirbhliain, is croí-ábhar í an Ghaeilge agus is 

faoi na scoileanna atá sé an cúrsa staidéir a dhearadh chun díriú ar riachtanais a gcuid scoláirí. I gcás 

na hArdteistiméireachta (bunaithe), tá sé de rogha ag na scoláirí Gaeilge a ghlacadh ag Ardleibhéal, 

Gnáthleibhéal nó Bonnleibhéal. I láthair na huaire leithdháiltear 40% de mharcanna an scrúdú 

Ardteistiméireachta ar mheasúnú na teanga labhartha. Tá taighde á dhéanamh ag an gComhairle 

Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta ar thionchar an tsocraithe seo.   

Stádas na Gaeilge agus a tábhacht i sochaí na hÉireann 

Tá tábhacht ar leith ag an nGaeilge ó thaobh cúrsaí sóisialta, cúrsaí staire agus cúrsaí oideachais de 

agus is cuid d’oidhreacht chultúrtha uathúil phobal na hÉireann í. Dá réir, tugtar stádas ar leith don 

nGaeilge in Éirinn agus cosnaítear í trí mhíreanna reachtaíochta éagsúla. Ainmníodh an Ghaeilge mar 

chéad teanga náisiúnta oifigiúil in Airteagal 8 den Bhunreacht in 1937. In Acht na dTeangacha Oifigiúla, 

2003, cuirtear stádas bunreachtúil na Gaeilge in iúl mar chéad teanga oifigiúil. San Acht Oideachais, 

1998, aithnítear an fhreagracht ar leith atá ar an gcóras oideachais i gcoitinne maidir le tacú leis an 

nGaeilge. I Ráiteas an Rialtais ar an nGaeilge, 2006, dhearbhaigh an Rialtas go dtacaíonn sé le forbairt 

agus le caomhnú na Gaeilge agus na Gaeltachta. Sa bhliain 2007 aithníodh an Ghaeilge mar cheann de 

23 theanga oibre oifigiúla an Aontais Eorpaigh.  

Atreisíonn an Straitéis 20 Bliain don nGaeilge 2010-2030 (Straitéis 20 Bliain) gealltanas an Rialtais i 

leith athbheochan agus slánú na teanga agus na gceantar Gaeltachta mar phobail inmharthana a 

labhraíonn Gaeilge. Leanann an Roinn uirthi ag cur i bhfeidhm réimse leathan de bhearta oideachais 

ina plean um chur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain d’fhonn múineadh agus foghlaim na Gaeilge i 

scoileanna a chur chun cinn agus a threisiú. Tá dul chun cinn suntasach déanta ó 2010 go 2015 maidir 

le bearta oideachais a chur i bhfeidhm faoin Straitéis. Is léir é seo sa tuairisc is deireanaí ar dhul chun 

cinn a foilsíodh ar shuíomh gréasáin na Roinne in 2015.   

Buntáistí an dátheangachais  

Is é atá i gceist le foghlaim na Gaeilge a dhéanann daoine óga inár gcóras oideachais ná go gcuirfí ar 

ar a gcumas a bheith dátheangach. Tá doiciméadú déanta i roinnt staidéar náisiúnta agus idirnáisiúnta 
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(Adescope et al, 2010; Ó Duibhir & Cummins, 2012) ar thorthaí cognaíocha a bhaineann leis an 

dátheangachas. Baineann na buntáistí seo le feasacht mhéadaithe mheititheangeolaíoch, rialú 

méadaithe na haire agus buntáistí don gcuimhne fheidhmiúil agus buntáistí cognaíocha lasmuigh den  

réimse úsáide teanga (Adescope et al, 2010; Ó Duibhir & Cummins, 2012). Ar na buntáistí cognaíocha 

eile áirítear aireachtáil mhéadaithe (Chang & Mishler, 2012), feidhmiú feidhmiúcháin feabhsaithe 

(Kroll & Bialystok, 2013) agus tuiscint mhéadaithe ar struchtúr teanga (Adescope et al, 2010; Ó Duibhir 

& Cummins, 2012). Lena chois, is léir go bhfuil buntáistí ag leanaí dátheangacha maidir le hullmhacht 

chun léitheoireachta (Yelland et al,1993) agus fadhbréiteach sa Mhatamaitic. Tá sé cruthaithe go 

bhfuil buntáistí ag daoine dátheangacha thar daoine aonteangacha i dtaobh an tríú teanga nó níos mó 

teangacha fós a fhoghlaim (Kaushanskaya & Marian, 2009). Is léir ó bhuntáistí an dátheangachais mar 

a cuireadh in iúl iad nach mór cuimhneamh ar an gceist faoi rochtain ar an nGaeilge mar dhara theanga 

do gach foghlaimeoir le linn tréimhse an oideachais éigeantaigh, beag beann ar a gcumais chognaíocha 

nó a gcumais acadúla, ach ag leibhéal a oireann dá riachtanais foghlama. 

1.3 Tátail 
Sa tuarascáil taighde seo tugtar achoimre ar thorthaí an athbhreithnithe a rinne an Roinn ar dhíolúintí 

ó staidéar na Gaeilge i ndáil le gach ceann de shnáitheanna an athbhreithnithe. Tá an t-athbhreithniú 

seo á dhéanamh tráth a bhfuil mórathrú á thabhairt isteach ar eispéireas foghlama na Gaeilge i 

mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna agus i suímh ina bhfuil riachtanais foghlama Gaeilge an 

dalta/an scoláire ag croílár an phróiseas teagaisc, an phróisis foghlama agus an phróisis measúnachta. 

Sainaithníonn na torthaí a chuirtear i láthair anseo réimsí gnímh a d’fhéadfadh a bheith ann d’fhonn 

deimhin a dhéanamh de go mbainfear torthaí amach atá chun leasa na bhfoghlaimeoirí go léir ó 

thaobh oideachais agus teangeolaíochta de araon.  

I ngach caibidil den tuarascáil tráchtar ar thorthaí ó shnáithe ar leith den athbhreithniú, mar seo a 

leanas: 

 Caibidil 2 Próisis agus nósanna imeachta reatha  

 Caibidil 3 Díolúintí ó staidéar na Gaeilge – sonraí staitistiúla agus treochtaí  

 Caibidil 4 Cuairteanna cás-staidéir ar bhunscoileanna  

 Caibidil 5 Cuairteanna cás-staidéir ar iar-bhunscoileanna 

 Caibidil 6 Cásanna achomhairc maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge – bunscoileanna 

 Caibidil 7 Cásanna achomhairc maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge – iar-bhunscoileanna 

 Caibidil 8 Tuairimí na Seirbhíse Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais 

 Caibidil 9 Taighde ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge 

 Caibidil 10 Saincheisteanna eile a bhaineann le díolúintí ó staidéar na Gaeilge 

 Caibidil 11 Tátail an athbhreithnithe. 
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Caibidil 2 Próisis agus nósanna imeachta reatha 
 

2.1 Réamhrá 
I láthair na huaire treoraíonn Ciorclán 12/96 de chuid na Roinne deonú díolúintí ó staidéar na Gaeilge 

i gcás bunscoileanna agus Ciorclán M10/94 i gcás iar-bhunscoileanna. Sa dá Chiorclán cuirtear in iúl go 

soiléir nach féidir díolúintí ó staidéar na Gaeilge a dheonú ach amháin i gcúinsí eisceachtúla. Sa 

chaibidil seo tugtar breac-chuntas ar na próisis atá i gceist sna Ciorcláin seo i dtaobh díolúintí ó staidéar 

na Gaeilge a iarraidh agus a dheonú. Aithnítear róil agus freagrachtaí a bhaineann le deonú na 

ndíolúintí, mínítear critéir faoina ndeonaítear díolúine agus mínítear na nósanna imeachta chun 

díolúine a iarraidh, a dheonú agus chun achomharc a dhéanamh i gcoinne cinnidh gan díolúine ó 

staidéar na Gaeilge a dheonú.  

2.2 Róil agus freagrachtaí 

Faoi théarmaí na gCiorclán 12/96 agus M10/94 tá an t-údarás ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge a 

dheonú tarmligthe do bhord bainistíochta na scoile3. De ghnáth déanann príomhoide na scoile an 

cinneadh díolúine ó staidéar na Gaeilge a dheonú nó a dhiúltú thar ceann an bhoird. Tá Guidelines for 

Psychologists on Assessment and Reporting (1995)4 ar fáil d’údaráis scoile leis, chun an próiseas 

cinnteoireachta a threorú. Tugann an doiciméad tacaíochta seo atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na 

Roinne sonraí breise maidir le cumas cognaíoch agus leibhéil ghnóthachtála atá riachtanach chun 

díolúintí ó staidéar na Gaeilge a dheonú. Nuair a dhéantar cinneadh faoi incháilitheacht iarrthóra, 

iarrtar ar na húdaráis scoile cloí le téarmaí an chiorcláin lena mbaineann. 

De ghnáth is iad na tuismitheoirí/caomhnóirí a thionscnaíonn iarratas ar dhíolúine ó staidéar na 

Gaeilge. Cuirtear isteach iarratas i scríbhinn chuig príomhoide na scoile thar ceann an dalta/scoláire. 

San iarratas mínítear na forais atá leis an iarratas ar an díolúine. Ní chuimhnítear ar dhíolúine ó 

staidéar na Gaeilge a thabhairt do dhalta/scoláire ach amháin má tá a gcúinsí oideachais clúdaithe ag 

téarmaí an chiorcláin lena mbaineann.  

Má iarrtar díolúine do dhaltaí/scoláirí ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais tá gá le tuairisc 

shíceolaíochta iomlán nach bhfuil níos sine ná dhá bhliain ó dháta an iarratais mar aon le doiciméadú 

tacaíochta eile cosúil le tuairiscí ó theiripeoir urlabhra nó saineolaí leighis.  

2.3 Cúinsí agus critéir chun díolúine ó staidéar na Gaeilge a dheonú 

I gCiorcláin 12/96 agus M10/94 leagtar síos nár chóir díolúine ó staidéar na Gaeilge a dheonú ach 

amháin i gcúinsí annamha eisceachtúla. Baineann na cúinsí seo leis na catagóirí dalta/scoláire seo a 

leanas: 

 daltaí a fuair a mbunoideachas suas go haois 11 i dtíortha eile  

                                                           
3 Roimhe seo, an Roinn a dheonaíodh na díolúintí ó staidéar na Gaeilge. Ó eisíodh na Ciorcláin reatha tá an t-údarás seo 
tarmligthe chuig boird bainistíochta na scoileanna. 
4 Guidelines for Psychologists on Assessment and Reporting (1995): 

https://www.education.ie/.../ppc_psychologists_guidelines.doc. Tabharfar Guidelines for Psychologists ar na treoirlínte seo 
feasta sa tuarascáil seo.  

https://www.education.ie/.../ppc_psychologists_guidelines.doc
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 daltaí a bhí ar rolla bunscoile nó iar-bhunscoile aitheanta agus atá ag athrollú tar éis dóibh trí 

bliana as a chéile ar a laghad a chaitheamh thar lear. De bhreis air seo caithfidh an dalta a 

bheith 11 bhliain d’aois ar a laghad agus é/í á athrollú  

 bheadh ar dhaltaí ón iasacht nach bhfuil tuiscint ar an mBéarla acu nuair a chuirtear ar an rolla 

iad, staidéar a dhéanamh ar theanga amháin díobh, Béarla nó Gaeilge  

 daltaí a bhfuil deimhin leis an Aire go gcónaíonn siad sa tír seo mar dhídeanaithe polaitiúla  

 leanaí ionadaithe taidhleoireachta nó consalacha in Éirinn 

 daltaí a ndearnadh measúnú orthu a thaispeánann go bhfuil sainmhíchumas foghlama nó 

míchumas foghlama ginearálta orthu agus a chomhlíonann critéir na Roinne de réir mar atá 

sonraithe sna Ciorcláin lena mbaineann 

 daltaí ag a bhfuil míchumas foghlama ginearálta de dheasca laige céadfach thromchúisí.  

 

De bhreis air seo, sonraítear i gCiorcláin 12/96 agus M10/94 na critéir ar chóir a chomhlíonadh má 

dheonaítear díolúine ó staidéar na Gaeilge i gcás daltaí ag a bhfuil sainmhíchumas foghlama nó 

míchumas foghlama ginearálta. Áirítear ar na critéir seo: 

Dalta 

(i) a fheidhmíonn go hintleachtúil ag meánleibhéal nó ag leibhéal níos airde ná sin ach a 

bhfuil Sainmháchail Foghlama air/uirthi atá ar chéim chomh trom sin go dteipeann 

air/uirthi leibhéil a mbeadh súil leo a bhaint amach i mbunscileanna teanga sa 

mháthairtheanga, nó  

(ii) ar measadh máchail ghinearálta fhoghlama a bheith air/uirthi de thoradh tromlagú 

intleachtúil (is é sin bac meabhrach) agus a bhfuil ag teip air/uirthi chomh maith, leibhéil 

oiriúnacha a bhaint amach i mbunscileanna teanga sa mháthairtheanga, nó  

(iii) ar measadh máchail ghinearálta a bheith air/uirthi de thoradh tromlagú chéadfaigh, agus 

a bhfuil ag teip air/uirthui, chomh maith, leibhéil oiriúnacha a bhaint amach i 

mbunscileanna teanga sa mháthairtheanga. (Ciorcláin 12/96 agus M10/94). 

Maidir le critéir (i) - (iii) mar a míníodh thuas, tugtar soiléiriú breise sna Guidelines for Psychologists ar 

an gcritéar i gcomhair teipe marcáilte i ngnóthachtáil litearthachta dalta. Cuirtear in iúl ann go bhfuil 

gá le scór tástála ag nó faoi bhun an 10ú peircintíl i ngnóthachtáil léitheoireachta mar fhianaise gur 

theip ar an dalta leibhéil chuí scileanna teanga a bhaint amach. Lena chois sin cuirtear in iúl gur chóir 

an measúnú gnóthachtála seo a chomhlánú le torthaí ó mheasúnaithe eile i réimsí ar nós litrithe, 

teanga scríofa, foclóra agus cumas labhartha.  

2.4 Nósanna imeachta chun díolúine ó staidéar na Gaeilge a dheonú 

I gCiorcláin 12/96 agus M10/94 mínítear na nósanna imeachta seo a leanas chun díolúintí ó staidéar 

na Gaeilge a dheonú:  

 Deimhníonn na húdaráis scoile dóibh féin go bhfuil an fhianaise dhoiciméadach a cuireadh 

isteach sásúil. Agus iarratas á bhreathnú acu glactar an tuairisc phroifisiúnta agus tuairisc 

inmheánach na scoile féin ar ghnóthachtáil an dalta san áireamh.  

 Ní leor moladh ó shíceolaí díolúine ó staidéar na Gaeilge a dheonú ann féin chun an díolúine 

a dheonú. Ba chóir do na húdaráis scoile tuairisc iomlán a ullmhú ar ghnóthachtálacha iomlána 

an dalta/scoláire i gcomhairle leis na múinteoirí lena mbaineann.  

 Ba chóir cinneadh díolúine a dheonú a chur chuig an tuismitheoir/caomhnóir trí dheimhniú 

scríofa ar a bhfuil na mionsonraí ábhartha taifeadta. Éilíonn leasuithe in 2008 agus in 2009 ar 
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Chiorcláin M10/94 agus 12/96 faoi seach ar scoileanna tuairisciú ar na díolúintí a deonaítear 

ar na tuairiscí staitistiúla bliantúla chuig an Roinn chomh maith.  

 Lena chois sin ba chóir cóip den deimhniú díolúine a sheoladh chuig an iar-bhunscoil ábhartha 

nuair a bheidh an bunoideachas críochnaithe ag an dalta. Tá ar an bpríomhoide an doiciméadú 

ábhartha ar a bhfuil an cinneadh an díolúine ó staidéar na Gaeilge a dheonú nó a dhiúltú 

bunaithe a choinneáil.  

 

2.5 An nós imeachta achomhairc tar éis iarratas ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge a 

bheith diúltaithe 

Níl aon eolas sna Ciorcláin a bhaineann le díolúine faoi phróiseas achomhairc má dhiúltaítear iarratas. 

Tá córas achomhairc ad hoc i bhfeidhm ag an Roinn, áfach, má dhéanann tuismitheoirí/caomhnóirí 

achomharc chuig an Roinn sa chás go ndiúltaíonn scoil iarratas ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge. 

Cuireann Rannóg Tuismitheoirí, Foghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí na Roinne an córas achomhairc i 

bhfeidhm le tacaíocht ón gCigireacht. Níl eolas ar oibriú an chórais achomhairc foilsithe.  

Is féidir le scoileanna soiléiriú a iarraidh ón Roinn leis i gcásanna nach léir don scoil cé acu an bhfuil nó 

nach bhfuil an dalta/scoláire incháilithe do dhíolúine. I ngach cás cuirtear torthaí an athbhreithnithe 

in iúl i scríbhinn chuig an scoil agus/nó chuig na tuismitheoirí/caomhnóirí. Pléitear na cásanna 

achomhairc a seoladh chuig an Roinn idir 2010 agus 2014 i gCaibidlí 6 agus 7.  

2.6 Seasamh i dtaobh míchumas nach bhfuil sonraithe sna Ciorcláin 

Tá seasaimh choinneála glactha ag an Roinn i gcás na RSO disléicse agus Neamhord ar Speictream an 

Uathachais nach bhfuil sonraithe sna Ciorcláin reatha. Tá na seasaimh seo bunaithe ar thuiscintí ar an 

gcineál riachtanais féin chomh maith leis an acmhainn atá sa soláthar curaclaim Ghaeilge chun freastal 

ar réimse cumas níos leithne.   

I gcás na ndaltaí/scoláirí ar a bhfuil disléicse is é an seasamh go bhfuil an acmhainn ag na cláir Ghaeilge 

a thairgtear ag an dá leibhéal freastal ar réimse leathan cumas éagsúil. D’fhéadfaí iarratais aonair ar 

dhíolúine ó staidéar na Gaeilge a mheas faoi na critéir reatha. 

I gcás daltaí/scoláirí ag a bhfuil Uathachas, is é seasamh na Roinne ná go n-áirítear ar leanaí ar 

speictream an uathachais idir dhaltaí/scoláirí ardfheidhmiúla agus ag a bhfuil cumas teanga fíor-

mhaith agus dhaltaí/scoláirí atá ag feidhmiú ar leibhéal íseal agus a d’fhéadfadh a bheith 

neamhbhriathartha. Bheifí ag súil leis go ndéanfadh siad siúd atá ag feidhmiú ag leibhéal 

ardfheidhmiúil rochtain ar churaclam iomlán na scoile, an Ghaeilge san áireamh, ach d’fhéadfaí 

díolúine ó staidéar na Gaeilge a dheonú dóibh siúd a fheidhmíonn ag leibhéal íseal má chomhlíonann 

a gcúinsí na critéir. 

I gcás daltaí/scoláirí ar a bhfuil Siondróm Asperger is é seasamh na Roinne ná nach sásódh próifíl 

fhoghlama scoláirí ar a bhfuil Siondróm Asperger na critéir a bhaineann le míchumas foghlama 

ginearálta ná sainmhíchumas foghlama de ghnáth toisc gur mó a bhaineann an fáthmheas le 

riachtanais mhothúcháin agus riachtanais chumarsáide sóisialta. Tá fianaise ann go bhfuil a lán scoláirí 

ar a bhfuil Siondróm Aspergers ardfheidhmiúil agus go mbaineann siad leibhéil ghnóthachtála mhaithe 

amach. 
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2.7 Príomhthátail   

I gCiorcláin 12/96 do bhunscoileanna agus M10/94 d’iar-bhunscoileanna mínítear na cúinsí, na critéir 

agus na nósanna imeachta chun díolúintí ó staidéar na Gaeilge a dheonú. Cuirtear soiléiriú breise ar 

fáil ar chumas cognaíoch agus scóir ghnóthachtála atá ag teastáil agus iarratas ar dhíolúine ó staidéar 

na Gaeilge a dheonú á mheas i ndoiciméadú tacaíochta Guidelines for Psychologists. Lena chois sin tá 

seasaimh choinneála ag an Roinn maidir le sainriachtanais oideachais áirithe nach bhfuil sonraithe sna 

Ciorcláin; cuimsíonn na seasaimh seo tuiscintí maidir le nádúr an riachtanais ar leith agus cúinsí 

annamha eisceachtúla an dalta/scoláire.  

Tá córas achomhairc ad hoc á oibriú ag an Roinn má tá cinneadh déanta an t-iarratas ar dhíolúine a 

dhiúltú ag leibhéal na scoile/na Roinne. Níl eolas ar oibriú an chórais achomhairc foilsithe. 
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Caibidil 3 Díolúintí ó staidéar na Gaeilge – sonraí staitistiúla agus 

treochtaí 
 

3.1 Réamhrá 
Sa chaibidil seo, déantar scrúdú ar threochtaí agus patrúin maidir le deonú díolúintí ó staidéar na 

Gaeilge de réir na gcritéar éagsúil atá leagtha amach i gCiorcláin reatha de chuid na Roinne (M10/94 

agus 12/96). Tá an anailís bunaithe ar na tuairisceáin bhliantúla staitistiúla a chuireann scoileanna 

chuig an Roinn. Cuimsítear sna sonraí freisin líon na ndaltaí/scoláirí a bhfuil díolúine ó staidéar na 

Gaeilge acu. Is í Rannóg Staidrimh na Roinne a dhéanann próiseáil ar na tuairisceáin ó bhunscoileanna 

agus déanann an tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí próiseáil ar na 

tuairisceáin ó iar-bhunscoileanna. Mar gheall ar na difríochtaí idir an chaoi a ndéantar próiseáil ar na 

sonraí ón dá earnáil, ní hionann an réimse sonraí atá ar fáil i ngach earnáil. I gcás na sonraí maidir le 

líon na ndaltaí/scoláirí ar tugadh díolúine ó staidéar na Gaeilge dóibh den chéad uair le linn 

scoilbhliana áirithe, tá na sonraí sin ar fáil ag leibhéal na bunscoile agus iar-bhunscoile araon. I gcás na 

sonraí maidir le líon iomlán na ndaltaí/scoláirí a bhfuil díolúine ó staidéar na Gaeilge acu i mbliain 

áirithe, áfach, tá siadsan ar fáil i leith an leibhéil iar-bhunscoile ach níl i gcás leibhéal na bunscoile. Tá 

sonraí ar fáil maidir le líon iomlán na ndíolúintí ón staidéar na Gaeilge ó 1999 ag leibhéal na hiar-

bhunscoile ach is ó 2004 ar aghaidh atá fáil orthu i gcás leibhéal na bunscoile.  

Áirítear sa chaibidil seo freisin sonraí ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) maidir le rannpháirtíocht 

na scoláirí i scrúduithe Gaeilge ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta. Ina 

theannta sin, tá sonraí anseo ó na scoileanna maidir le scoláirí a bhfuil díolúine ó staidéar na Gaeilge 

acu ach atá ag déanamh staidéir ar nuatheanga iasachta.  

3.2 Daltaí dar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge sna bunscoileanna 

I dTábla 3.1, tugtar an líon daltaí bunscoile dar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge de réir na 

gcritéar atá leagtha amach i gCiorclán 12/96 den chéad5 uair gach bliain sa tréimhse 2004-2016. 

Léirítear sa tábla gur tháinig méadú seasta le linn na tréimhse sin ar líon iarbhír na ndaltaí dar 

deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge den chéad uair. Is beag go fóill é cion na ndaltaí sin i 

gcoibhneas le daonra ginearálta na scoileanna. Ó 2010 go 2016, ba idir 0.8% agus 1% a bhí cion na 

ndaltaí sa daonra bunscoileanna príomhshrutha dar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge den 

chéad uair. Is díol suntais é, áfach, gur dhúbail cion na ndaltaí sin i gcoibhneas le daonra ginearálta na 

ndaltaí idir 2004 (0.51%) agus 2009 (1.01%).  

Is ar bhonn sain-mhíchumas foghlama a deonaíodh formhór na ndíolúintí ó staidéar na Gaeilge a 

deonaíodh den chéad uair do dhaltaí bunscoile i ngach ceann de na blianta 2004-2016.6 Tháinig méadú 

leanúnach ar líon na ndaltaí le sain-mhíchumas foghlama le linn na tréimhse sin cé gur luainigh cion 

                                                           
5 Den chéad uair: aon uair amháin a dheonaítear díolúine do dhalta/scoláire agus bíonn feidhm leis an díolúine go 

gcríochnaíonn sé/sí a c(h)uid iar-bhhunscolaíochta. Sa Tuarascáil seo, úsáidtear ‘den chéad uair’ chun idirdhealú a 
dhéanamh idir mhóriomlán na ndaltaí/scoláirí a bhí rollaithe sna scoileanna in aon bhliain ar leith agus na díolúintí “nua” a 
deonaíodh i mbliain áirithe.   
6 Sna figiúirí a chuirtear i láthair, ní dhéantar idirdhealú idir na daltaí a bhí faoi shain-mhíchumas foghlama, faoi mhíchumas 
foghlama ginearálta agus faoi mhíchumas céadfach, ach is tomhas cumaisc atá i gceist. 
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na ndaltaí dar deonaíodh díolúine ar an bhforas sin i gcoibhneas leis an líon díolúintí a deonaíodh in 

aon bhliain ar leith.  

Is é an dara chúis ba mhinice ar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge i ngach ceann de na blianta 

sin ná gur daltaí ó thar lear a bhí i gceist, nach raibh aon tuiscint ar an mBéarla acu tráth a rollaithe. 

Ba iad na daltaí ar cuireadh oideachas orthu lasmuigh d'Éirinn suas go dtí 11 bhliain a bhí sa tríú háit i 

measc na gcúiseanna ba mhinice a bhí le deonú díolúine ó staidéar na Gaeilge. I gcás na ndaltaí a 

athrollaíodh tar éis dóibh tréimhse trí bliana ar a laghad a chaitheamh thar lear nó ar leanaí de chuid 

dídeanaithe polaitiúla, taidhleoirí eachtracha nó baill foirne consalachta iad, chuimsigh siad cion an-

bheag de na díolúintí ó staidéar na Gaeilge a deonaíodh.  
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Idir 2006 agus 2010, daltaí nach raibh tuiscint ar bith acu ar an mBéarla a bhí i gceist le breis is an 

cúigiú cuid de na díolúintí ó staidéar na Gaeilge a deonaíodh sna bunscoileanna. Ba shuntasach an 

méadú é sin ón tréimhse 2004-2006 agus d'fhéadfadh sé gurb éard ba chúis leis ná méadú a bheith 

tagtha ar líon na leanaí de chuid imirceach eacnamaíoch sa daonra scoile, méadú a tharla le leathnú  

 

Tábla 3.1 Daltaí bunscoile dar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge den chéad uair 2004-2016 

                                                           
7 Is é sin líon na ndaltaí ar an rolla lúide líon na ndaltaí sna scoileanna speisialta agus i ranganna speisialta i scoileanna 
príomhshrutha. 
8 I gcás na sonraí a sholáthraítear i leith na mblianta 2004/2005 agus 2005/2006, baineann siad le taifid chomhlánaithe nár 
thaifead an Roinn ach ó luathbhlianta na 1990aidí go dtí 2006. Ní chuimsítear leo sonraí a d'fhéadfadh a bheith ábhartha ó 
na taifid (thart ar 30% den iomlán) ó luathbhlianta na 1990aidí go dtí 2006, nach bhféadfaí a chur i leith bliain acadúil ar leith.   

 

Bliain 

Oideachas 

suas go 

dtí 11 

bhliain 

faighte 

lasmuigh 

den  stát 

Athrollú 

tar éis trí 

bliana ar 

a laghad 

a 

chaithea

mh thar 

lear 

 

Sain-

mhíchum

as 

foghlama 

 

Daltaí ó thar 

lear nach raibh 

aon tuiscint ar 

an mBéarla acu 

tráth a rollaithe 

 

Leanaí de 

chuid 

taidhleoirí 

eachtrach

a/baill 

foirne 

chonsalac

hta 

 

Leanaí de 

chuid 

dídeanait

he 

polaitiúla 

 

Líon iomlán 

na ndaltaí 

dar 

deonaíodh 

díolúine 

den chéad 

uair 

 

Iomlán na 

ndaltaí san 

oideachas 

príomhshru

tha7 

 

% den 

chohórt 

bunscoile 

dar 

deonaíodh 

díolúine 

den chéad 

uair  

2004 

155 

(7.1%) 

3 

(0.1%) 

1,816 

(82.4%) 

228 

(10.3%) 

2 

(0.1%) 

0 2,204 

(100%) 

433,320 0.51 

20058 

170 

(6.4%) 

5 

(0.2%) 

2,050 

(77.3%) 

427 

(16.1%) 

1 

(0%) 

0 2,653 

(100%) 

441,966 0.60 

2006 

242 

(8.3%) 

8 

(0.3%) 

2,035 

(69.8%) 

626 

(21.5%) 

1 

(0%) 

2 

(0.1%) 

2,914 

(100%) 

455,455 0.64 

2007 

294 

8.3% 

14 

(0.4%) 

2,490 

(70.3%) 

743 

(20.9%) 

2 

(0.1%) 

0 3,543 

(100%) 

470,270 0.75 

2008 

229 

(5.7%) 

10 

(0.3%) 

2,964 

(73.9%) 

795 

(19.8%) 

11 

(0.3%) 

2 

(0%) 

4,011 

(100%) 

482,593 0.83 

2009 

398 

(8.0%) 

17 

(0.3%) 

3,399 

(68.6%) 

1,120 

(22.6%) 

8 

(0.2%) 

14 

(0.3%) 

4,956 

(100%) 

490,010 1.01 

2010 

266 

5.7%) 

23 

(0.5%) 

3,421 

(73.9%) 

896 

(19.4%) 

7 

(0.2%) 

16 

(0.3%) 

4,629 

(100%) 

492,742 0.94 

2011 

224 

(5.3%) 

16 

(0.4%) 

3,206 

(76.1%) 

746 

(17.7%) 

10 

(0.2%) 

9 

(0.2%) 

4,211 

(100%) 

506,216 0.83 

2012 

215 

(5.1%) 

35 

(0.8%) 

3,325 

(78.6%) 

646 

(15.3%) 

6 

(0.1%) 

6 

(0.1%) 

4,233 

(100%) 

515,676 0.82 

2013 

241 

(5.6%) 

18 

(0.4%) 

3,457 

(79.7%) 

600 

(13.8%) 

4 

(0.1%) 

15 

(0.3%) 

4,335 

(100%) 

525,141 0.83 

2014 

240 

(5.4%) 

34 

(0.8%) 

3,488 

(78.6%) 

637 

(14.3%) 

19 

(0.4%) 

22 

(0.5%) 

4,440 

(100%) 

532,931 0.83 

2015 

318 

(6.3%) 

26 

(0.5%) 

4,004 

(79.1%) 

692 

(13.7%) 

7 

(0.1%) 

13 

(0.3%) 

5,060 

(100%) 

540,955 0.94 

2016 

284 

(5.3%) 

25 

(0.5%) 

4,167 

(77.8%) 

861 

(16.0%) 

9 

(0.2%) 

12 

(0.2%) 

5,358 

(100%) 

545,566 0.98 
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an Aontais Eorpaigh i mí na Bealtaine 2004. Idir 2010 agus 2013, tháinig laghdú 46% (N = 520) ar chion 

na ndaltaí dar deonaíodh díolúintí ó staidéar na Gaeilge ar an gcúis sin, b'fhéidir mar gheall ar an gcúlú 

eacnamaíochta an tráth sin agus an laghdú a tháinig dá réir ar chion na n-imirceach eacnamaíoch a 

tháinig go hÉirinn ón Eoraip. Ó 2013 ar aghaidh, áfach, léiríonn na sonraí gur mhéadaigh arís líon na 

ndaltaí ó thar lear nach raibh aon tuiscint acu ar an mBéarla dar deonaíodh díolúintí ó staidéar na 

Gaeilge.  

3.3 Scoláirí iar-bhunscoile dar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge   

Treochtaí foriomlána na ndíolúintí 

I dTábla 3.2, tugtar sonraí maidir le líon agus cion na scoláirí sa daonra iar-bhunscoile a raibh díolúine 

ó staidéar na Gaeilge acu ó 1999 go 2016.    

 
Tábla 3.2 Líon iomlán na scoláirí iar-bhunscoile agus an líon a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge acu 1999-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taispeántar i dTábla 3.2 gur tháinig méadú nach beag ar líon agus cion na scoláirí a raibh díolúine ó 

staidéar na Gaeilge acu i gcoibhneas leis an daonra ginearálta scoláirí idir 1999 agus 2010 ach gur 

laghdaigh na figiúirí sin idir 2010 agus 2016, tréimhse inar tháinig méadú suntasach ar an daonra sna 

scoileanna. Ba é 2.5% (N = 8074) cion na scoláirí iar-bhunscoile a raibh díolúine acu in 1999. Mhéadaigh 

cion na scoláirí iar-bhunscoile ag a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge i gcoibhneas leis an daonra 

príomhshrutha scoláirí go dtí 10.9% (N = 34,508) in 2010 ach tháinig laghdú air arís go dtí 9.2% (N = 

32,483) in 2016. I measc na dtosca a chuaigh i bhfeidhm ar an treocht anuas i gcion na scoláirí a raibh 

díolúine ó staidéar na Gaeilge acu, bhí an laghdú ar líon na n-imirceach mar gheall ar an gcúlú 

eacnamaíochta tar éis 2010.  

 

Bliain Rollaithe ag an 

leibhéal iar-

bhunscoile 

Le díolúine % 

1999 329,517 8,074 2.5 

2000 319,984 9,291 2.9 

2001 313,383 10,952 3.5 

2002 310,561 12,764 4.1 

2003 308,299 15,222 4.9 

2004 305,767 17,298 5.7 

2005 303,006 20,070 6.6 

2006 303,495 23,448 7.7 

2007 305,114 26,678 8.7 

2008 307,918 29,599 9.6 

2009 312,154 30,436 9.8 

2010 317,423 34,508 10.9 

2011 322,503 33,953 10.5 

2012 327,316 33,405 10.2 

2013 333,172 33,210 10.0 

2014 339,203 31,982 9.4 

2015 345,551 32,290 9.3 

2016 352,173 32,483 9.2 
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Treochtaí foriomlána de réir na gcritéar díolúine   

I dTábla 3.3 léirítear sonraí na scoláirí a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge acu i leith gach scoilbhliana 

i rith na tréimhse 2004-2016 de réir na gcritéar a bhí mar bhonn le deonadh na ndíolúintí. Is cosúil na 

patrúin leo siúd atá le sonrú sna bunscoileanna, ach tá roinnt difríochtaí suntasacha eatarthu.  

Bliain Oideachas 

suas go dtí 

11 bhliain 

d'aois 

faighte 

lasmuigh 

den stát 

Athrollú tar 

éis tréimhse 3 

bliana ar a 

laghad a 

chaitheamh 

thar lear 

Mhíchumas 

foghlama 

ar leith 

Scoláirí ó thar 

lear nach raibh 

aon tuiscint ar 

an mBéarla acu 

tráth a rollaithe 

Líon iomlán 

na ndíolúintí  

2004 

4,353 

(25.2%) 

204 

(1.2%) 

7,218 

(41.7%) 

5,523 

(31.9%) 

17,298 

(100%) 

2005 

4,196 

(20.9%) 

200 

(1.0%) 

8,869 

(44.2%) 

6,805 

(33.9%) 

20,070 

(100%) 

2006 

4,314 

(18.4%) 

222 

(0.9%) 

10,205 

(43.5%) 

8,707 

(37.2%) 

23,448 

(100%) 

2007 

4,469 

(16.8%) 

245 

(0.9%) 

11,330 

(42.5%) 

10,634 

(39.8%) 

26,678 

(100%) 

2008 

4,404 

(14.9%) 

277 

(0.9%) 

12,425 

(42.0%) 

12,493 

(42.2%) 

29,599 

(100%) 

2009 

4,143 

(13.6%) 

296 

(1.0%) 

13,228 

(43.5%) 

12,769 

(41.9%) 

30,436 

(100%) 

2010 

4,233 

(12.3%) 

352 

(1.0%) 

16,378 

(47.5%) 

13,545 

(39.2%) 

34,508 

(100%) 

2011 

3,893 

(11.5%) 

348 

(1.0%) 

17,356 

(51.1%) 

12,356 

(36.4%) 

33,953 

(100%) 

2012 

3,513 

(10.5%) 

374 

(1.1%) 

18,283 

(54.7%) 

11,235 

(33.6%) 

33,405 

(100%) 

2013 

3,240 

(9.8%) 

358 

(1.1%) 

19,257 

(57.9%) 

10,355 

(31.2%) 

33,210 

(100%) 

2014 

2,753 

(8.6%) 

335 

(1.0%) 

19,473 

(60.9%) 

9,421 

(29.5%) 

31,982 

(100%) 

2015 

2,609 

(8.1%) 

305 

(1.0%) 

20,064 

(62.1%) 

9,312 

(28.8%) 

32,290 

(100%) 

2016 

2,594 

(8.0%) 

333 

(1.0%) 

20,356 

(62.7%) 

9,200 

(28.3%) 

32,483 

(100%) 

Tábla 3.3 Líon na scoláirí dar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge ag an leibhéal iar-bhunscoile de réir catagóra (2004-

 2016) 

Mar atá amhlaidh i gcás na mbunscoileanna, ba de bharr mhíchumais foghlama ar leith ba mhinice a 

deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge le linn na tréimhse sin. I gcomparáid leis an mbunleibhéal, 

ba lú cion na scoláirí a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge acu ar an gcúis sin i gcoibhneas le líon 

iomlán na scoláirí a bhí díolmhaithe. Sna figiúirí i dTábla 3.3, léirítear méadú leanúnach ó 2004 ar líon 
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na scoláirí a raibh míchumas foghlama ar leith acu agus ar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge 

dóibh. Tháinig méadú beagnach 50% ar líon na scoláirí dar deonaíodh díolúine ar bhonn míchumas 

foghlama idir 2004 (41.7%; N = 7218) agus 2016 (62.7%; N = 20,356).  

Ba é an dara cúis ba mhinice i dtaobh deonú díolúintí le linn na tréimhse 2004-2016 ná scoláirí ó thar 

lear nach raibh aon tuiscint ar an mBéarla acu tráth a rollaithe. Mar a bhí le sonrú ag leibhéal na 

bunscoile, ba in 2008 (42.2%; N=12,769) a bhí pointe b’airde i dtaobh chion na scoláirí dar deonaíodh 

díolúine ar bhonn an chritéir sin. Ina dhiaidh sin, tháinig laghdú leanúnach ar líon agus cion na scoláirí 

dar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge ar an gcúis sin. In 2016, ba é 28.3% (N=9,200) cion na 

scoláirí dar deonaíodh díolúine ar bhonn a bheith tagtha ó thar lear agus gan aon tuiscint a bheith acu 

ar an mBéarla tráth a rollaithe.  

Bhí cion na scoláirí dar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge ar an mbonn gur lasmuigh den stát a 

cuireadh oideachas orthu go dtí go raibh siad 11 bhliain d'aois measartha ard in 2004 (25.2%; N = 

4353). Ó shin i leith, tháinig laghdú de dhá thrian ar an bhfigiúr sin agus ba ag cion 8% (N=2,594) de na 

scoláirí a bhí díolúine ó staidéar na Gaeilge ar bhonn an chritéir sin in 2016.  

Idir 2004 agus 2016, bhí cion na scoláirí dar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge ar bhonn 

athrollaithe tar éis tréimhse trí bliana ar a laghad a bheith caite thar lear acu an-íseal.  

Treochtaí maidir le díolúintí a dheonú den chéad uair 

Taispeántar i dTábla 3.4 líon na scoláirí iar-bhunscoile dar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge 

den chéad uair i ngach scoilbhliain ó 2004-2016 de réir na gcritéar maidir le deonú díolúintí a bhfuil 

cur síos orthu i gCiorclán M10/94. Léirítear i dTábla 3.4 gur beag nár dhúbail líon iarbhír na scoláirí iar-

bhunscoile dar deonaíodh díolúine den chéad uair idir 2004 (N = 6244) agus 2010 (N = 12,314) ach gur 

tháinig laghdú seasta air ó shin i leith. In 2016, deonaíodh 9,486 díolúine den chéad uair ag an leibhéal 

iar-bhunscoile.  

Tháinig méadú nach beag ar chion na scoláirí dar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge den chéad 

uair i gcomparáid le daonra na scoileanna príomhshrutha idir 2004 agus 2010. In 2011, tháinig laghdú 

1% ar líon na scoláirí dar deonaíodh díolúine den chéad uair i gcoibhneas le daonra na scoileanna 

príomhshrutha ach ó shin i leith is laghdú an-bheag atá tagtha ar an gcion coibhneasta. Ní hionann na 

treochtaí foriomlána agus iad siúd a bhaineann leis na daltaí bunscoile. Ina gcás siúd, i rith na tréimhse 

céanna, tháinig méadú ar líon iarbhír na scoláirí dar deonaíodh díolúine den chéad uair agus, maidir le 

cion na ndíolúintí a deonaíodh do scoláirí i gcoibhneas le daonra príomhshrutha na scoláirí, tháinig 

méadú air ar dtús, ansin laghdú agus tháinig méadú eile air le blianta beaga anuas. 

Idir 2% agus 3.9% a bhí an cion scoláirí iar-bhunscoile dar deonaíodh díolúine ón nGaeilge den chéad 

uair i gcomparáid le daonra na scoláirí príomhshrutha sa tréimhse 2004-2016. Ní hionann é sin agus 

an cás ag an leibhéal bunscoile, áit nár mhó ná 1% cion na ndaltaí dar deonaíodh díolúintí den chéad 

uair i gcoibhneas le daonra na scoileanna príomhshrutha i rith na tréimhse céanna.  

Ba mhó i bhfad freisin líon iarbhír na scoláirí dar deonaíodh díolúintí ó staidéar na Gaeilge den chéad 

uair ag an leibhéal iar-bhunscoile le linn gach bliana sa tréimhse 2004-2016 ná líon comhfhreagrach 

na ndaltaí bunscoile dar deonaíodh an díolúine ar an bhforas céanna gach bliain sa tréimhse sin. Mar 

shampla, deonaíodh 5358 díolúine san iomlán den chéad uair in 2016 ag an leibhéal bunscoile i 
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gcomparáid le 9,200 díolúine ag an leibhéal iar-bhunscoile; bhí an líon a deonaíodh ag an leibhéal iar-

bhunscoile 70% ní b'airde ná an líon a deonaíodh ag an leibhéal bunscoile i leith na bliana sin.   

 

Tábla 3.4 Scoláirí iar-bhunscoile dar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge den chéad uair 2004-2016 

  

Scoláirí ar 

cuireadh 

oideachas 

orthu 

lasmuigh 

den stát 

suas go 

dtí 11 

bhliain 

d'aois 

 

Scoláirí le 

mhíchuma

s foghlama 

 

Scoláirí a 

athrollaíod

h tar éis trí 

bliana ar a 

laghad 

thar lear 

 

Scoláirí ó thar 

lear nach raibh 

aon tuiscint ar 

an mBéarla acu 

tráth a rollaithe 

 

Gan sonrú 

 

Líon iomlán 

na scoláirí 

dar 

deonaíodh 

díolúine den 

chéad uair  

 

Iomlán na 

scoláirí i 

ndaonra na 

scoileanna 

príomhshruth

a 

 

% den 

chohórt iar-

bhunscoile 

dar 

deonaíodh 

díolúine den 

chéad uair 

sa bhliain 

ábhartha  

2004 

1,288 

(20.6%) 

2,504 

(40.1%) 

58 

(0.9%) 

2,394 

(38.4%) 

 6,244 

(100%) 

305,767 

2.04 

2005 

1,241 

(16.4%) 

2,965 

(39.1%) 

66 

(0.9%) 

3,297 

(43.6%) 

 7,569 

(100%) 

303,006 

2.50 

2006 

1,392 

(15.7%) 

2,886 

(32.5%) 

80 

(0.9%) 

4,275 

(48.1%) 

249 

(2.8%) 

8,882 

(100%) 

303,495 

2.91 

2007 

1,428 

(15.0%) 

3,172 

(33.4%) 

73 

(0.8%) 

4,827 

(50.8%) 

 9,500 

(100%) 

305,114 

3.11 

2008 

1,180 

(12.1%) 

3,377 

(34.6%) 

101 

(1.0%) 

5,099 

(52.3%) 

 9,757 

(100%) 

307,918 

3.17 

2009 

1,013 

(11.6%) 

3,464 

(39.6%) 

90 

(1.0%) 

4,173 

(47.8%) 

 8,740 

(100%) 

312,154 

2.80 

2010 

1,251 

(10.0%) 

6,002 

(48.7%) 

136 

(1.1%) 

4,925 

(40.0%) 

 12,314 

(100%) 

317,423 

3.88 

2011 

926 

(10.0%) 

4,521 

(49.0%) 

93 

(1.0%) 

3,686 

(40.0%) 

 9,226 

(100%) 

322,503 

2.86 

2012 

919 

(9.8%) 

4,762 

(50.5%) 

124 

(1.3%) 

3,620 

(38.4%) 

 9,425 

(100%) 

327,316 

2.88 

2013 

891 

(9.3%) 

4,908 

(51.4%) 

100 

(1.1%) 

3,652 

(38.2%) 

 9,551 

(100%) 

333,172 

2.87 

2014 

574 

(6.7%) 

4,392 

(51.3%) 

92 

(1.1%) 

3,500 

(40.9%) 

 8,558 

(100%) 

339,203 

2.52 

2015 

752 

(7.8%) 

4,806 

(50.1%) 

69 

(0.7%) 

3,971 

(41.4%) 

 9,598 

(100%) 

345,551 

2.78 

2016 

796 

(8.4%) 

4,675 

(49.3%) 

112 

(1.2%) 

3,903 

(41.1%) 

 9,486 

(100%) 

352,173 

2.69 
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Sa tréimhse 2004-2016, bhí cúiseanna éagsúla chun cinn i dtaobh deonú díolúintí do scoláirí ag an 

leibhéal iar-bhunscoile den chéad uair. Idir 2004 agus 2009, ba é an chúis ba mhinice le díolúine a 

dheonú den chéad uair ná scoláirí a tháinig ó thar lear gan aon tuiscint ar an mBéarla acu tráth a 

rollaithe, agus idir 2010 agus 2016 ba é míchumas foghlama an chúis ba mhinice a sonraíodh. Ní 

hionann é sin agus cás na mbunscoileanna, áit ar sonraíodh míchumas foghlama tríd síos mar an chúis 

ba mhinice le deonú díolúintí do dhaltaí den chéad uair sa tréimhse 2004-2016. Ba lú go mór é cion na 

scoláirí ag an leibhéal iar-bhunscoile dar deonaíodh díolúintí den chéad uair ar bhonn míchumas 

foghlama (idir 32% agus 51%) ná mar a bhí amhlaidh ag an leibhéal bunscoile (idir 69% agus 82%).  

Ba iad na scoláirí ar cuireadh oideachas orthu lasmuigh d'Éirinn suas go dtí 11 bhliain d'aois a bhí sa 

tríú háit i measc na gcúiseanna ba mhinice a bhí le deonú díolúine ó staidéar na Gaeilge den chéad 

uair sa tréimhse 2004-2016. Bhí sé sin ag teacht leis an treocht sna bunscoileanna. Tháinig laghdú 

seasta ar chion na scoláirí sin i gcoibhneas le daonra na n-iar-bhunscoileanna príomhshrutha, cé gur 

mó i bhfad é ná cion comhfhreagrach na ndaltaí bunscoile. Faoi 2016, bhí laghdú nach beag tagtha ar 

an difríocht sa chion coibhneasta idir an dá chás (5.3% le hais 8.4%).  

Mar a bhí amhlaidh sna bunscoileanna, ba an-bheag é cion na scoláirí iar-bhunscoile dar deonaíodh 

díolúine ó staidéar na Gaeilge den chéad uair ar an mbonn gur athrollaíodh iad tar éis dóibh ar a laghad 

trí bliana a bheith caite thar lear acu. 

3.4 Rannpháirtíocht scoláirí sa scrúdú Gaeilge sna scrúduithe stáit 

Léirítear i dTábla 3.5 líon na scoláirí a thug faoi scrúdú Gaeilge an Teastais Shóisearaigh agus na 

hArdteistiméireachta ó 2004 go 2016 i gcoibhneas le líon iomlán na scoláirí a thug faoi cheachtar de 

na scrúduithe sin.   

Tháinig méadú thart ar 40% ar líon agus cion na scoláirí nár thug faoin nGaeilge sa Teastas Sóisearach 

idir 2004 (N=6069; %=10.6) agus 2011 (N=8491; %=14.9). Ó 2011, tháinig laghdú beag (9%) ar líon agus 

cion (14%) na scoláirí nár thug faoin scrúdú Gaeilge. In 2016, níor thug 12.8% d'iarrthóirí an Teastais 

Shóisearaigh (N = 7713) faoin scrúdú Gaeilge.   

Bhain treochtaí den sórt céanna le neamh-rannpháirtíocht scoláirí i scrúdú Gaeilge na 

hArdteistiméireachta ach bhí líon agus cion scoláirí ní ba mhó i gceist ná mar a bhí amhlaidh i gcás an 

Teastais Shóisearaigh. Tháinig méadú thart ar 56% ar líon agus cion na scoláirí nár thug faoin nGaeilge 

san Ardteistiméireacht idir 2004 (N=6,998; %=11.9) agus 2011 (N=10,947; %=19.0). Ó 2011 agus 2012, 

tháinig laghdú beag ar líon (1.5%) agus cion (1.6%) na scoláirí nár thug faoin nGaeilge san 

Ardteistiméireacht. In 2016, níor thug 16.3% d'iarrthóirí na hArdteistiméireachta (N=8,496) faoin 

scrúdú Gaeilge. 
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Bliain 

An Teastas Sóisearach agus  

Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh 

An Ardteistiméireacht Bhunaithe, 

Gairmchlár na hArdteistiméireachta agus  

An Ardteistiméireacht Fheidhmeach 

Líon Iomlán 

na n-

iarrthóirí 

An líon a 

thug faoin 

nGaeilge 

An líon nár 

thug faoin 

nGaeilge 

% nár 

thug 

faoin 

nGaeilg

e 

Líon iomlán 

na n-

iarrthóirí 

An líon a 

thug faoin 

nGaeilge 

An líon 

nár thug 

faoin 

nGaeilge
9 

% nár thug 

faoin 

nGaeilge 

2004 57,074 51,005 6,069 10.6% 58,743 51,745 6,998 11.9% 

2005 56,640 50,319 6,321 11.2% 57,414 50,233 7,181 12.5% 

2006 57,782 50,871 6,911 12.0% 54,152 46,468 7,664 14.2% 

2007 57,287 49,837 7,450 13.0% 53,894 46,371 8,297 15.4% 

2008 55,940 47,959 7,981 14.3% 55,543 47,246 7,483 13.5% 

2009 55,557 47,313 8,244 14.8% 57,461 47,993 9,468 16.5% 

2010 56,086 47,616 8,470 15.1% 57,837 47,357 10,480 18.1% 

2011 56,841 48,350 8,491 14.9% 57,539 46,592 10,947 19.0% 

2012 58,798 50,809 7,989 13.6% 55,816 45,119 10,697 18.3% 

2013 59,854 51,993 7,861 13.1% 55,577 45,483 10,094 18.2% 

2014 60,359 52,803 7,556 12.5% 56,989 47,194 9,795 17.2% 

2015 59,541 51,996 7,545 12.7% 57,931 48,379 9,552 16.5% 

2016 60,273 52,560 7,713 12.8% 58,465 48,938 9,527 16.3% 

Tábla 3.5 Rannpháirtíocht scoláirí sa scrúdú Gaeilge sa Teastas Sóisearach agus san Ardteistiméireacht 2004-2016 

Cuid den mhíniú ar an difríocht idir líon na scoláirí a thugann faoin Teastas Sóisearach agus an 

Ardteistiméireacht agus iad siúd a thugann faoin scrúdú Gaeilge is ea an líon scoláirí a bhfuil díolúine 

ó staidéar na Gaeilge acu agus dá bharr sin nach gcuireann iad féin i láthair don scrúdú Gaeilge. Mar 

sin féin, is mó i bhfad cion na scoláirí nach bhfuil ag tabhairt faoin nGaeilge sna scrúduithe stáit sa 

Teastas Sóisearach agus san Ardteistiméireacht i gcoibhneas le daonra ginearálta na scoileanna (12.8% 

agus 15.3% faoi seach) ná cion na scoláirí a bhfuil díolúine acu i ngach bliainghrúpa i ndaonra ginearálta 

na scoileanna (9.2%). 

I dTábla 3.6, déantar comparáid idir líon na scoláirí nár thug faoin nGaeilge sna scrúduithe stáit gach 

bliain ó 2004-2016 agus líon na scoláirí don bhliainghrúpa sin ar thuairiscigh scoileanna ina leith i mí 

Mheán Fómhair na bliana roimhe sin go raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge acu. Cé go bhféadfadh 

athrú a bheith tagtha ar stádas agus ar chúinsí scoláire idir an tráth ar chuir na scoileanna na 

tuairisceáin isteach agus an tráth ar thug siad faoi na scrúduithe stáit i mí an Mheithimh, tugann an 

chomparáid seo léargas dúinn ar threochtaí a bhaineann le scoláirí gan díolúintí nár thug faoin 

nGaeilge sna scrúduithe stáit.    

Léirítear i dTábla 3.6 nach bhfuil díolúine ó staidéar na Gaeilge ag cuid mhaith de na scoláirí a thug 

faoi na scrúduithe stáit. In 2016, ní raibh díolúine ag beagnach an ceathrú cuid (24.2%) de na scoláirí 

nár thug faoin nGaeilge sa Teastas Sóisearach agus ní raibh díolúine ag díreach faoi bhun aon trian 

(31.6%) de na scoláirí nár thug faoin nGaeilge san Ardteistiméireacht. Le linn na tréimhse 2004-2016, 

                                                           
9 San áireamh sna figiúirí seo tá an líon an-bheag scoláirí a thug faoin Ardteistiméireacht Fheidhmeach idir 2004-2016, idir 
ceathrar agus 17 nduine, a ndearnadh measúnú orthu sa teanga chomharthaíochta in ionad na Gaeilge agus nuatheanga. 
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tháinig laghdú nach beag ar líon na scoláirí nach raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge acu ná nár thug 

faoin scrúdú Gaeilge. In 2004, ní raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge ag beagnach leath (49.8%) na 

scoláirí nár thug faoin nGaeilge sa Teastas Sóisearach ná ag beagnach dhá thrian (65.8%) de na scoláirí 

nár thug faoin nGaeilge san Ardteistiméireacht. 

 

Bliain 

An Teastas Sóisearach agus Clár Scoile an Teastais 

Shóisearaigh (CSTS) 

An Ardteistiméireacht Bhunaithe, Gairmchlár na 

hArdteistiméireachta agus an Ardteistiméireacht 

Fheidhmeach 

Líon na 

scoláirí nár 

thug faoin 

scrúdú 

Gaeilge 

Líon na 

scoláirí a 

raibh 

díolúine ó 

staidéar 

na Gaeilge 

acu sna 

tuairisceái

n scoile 

chuig an 

Roinn 

Líon na 

scoláirí nár 

thug faoin 

scrúdú 

Gaeilge ná 

nach raibh 

díolúine acu 

% na scoláirí 

nár thug 

faoin scrúdú 

Gaeilge ná 

nach raibh 

díolúine acu 

Líon na 

scoláirí 

nár thug 

faoin scrúdú 

Gaeilge  

Líon na 

scoláirí a 

raibh 

díolúine ó 

staidéar 

na Gaeilge 

acu sna 

tuairisceái

n scoile 

chuig an 

Roinn 

Líon na 

scoláirí nár 

thug faoin 

scrúdú 

Gaeilge ná 

nach raibh 

díolúine acu 

% na scoláirí 

nár thug 

faoin scrúdú 

Gaeilge ná 

nach raibh 

díolúine acu  

2004 6,069 3,046 3,023 49.8% 6,998 2,391 4607 65.8% 

2005 6,321 3,488 2,833 44.8% 7,181 2,847 4,334 60.4% 

2006 6,911 4,179 2,732 39.5% 7,664 3,138 4,526 59.1% 

2007 7,450 4,777 2,673 35.9% 8,297 3,789 4,508 54.3% 

2008 7,981 5,385 2,596 32.5% 7,483 4,498 2,985 39.9% 

2009 8,244 5,843 2,401 29.1% 9,468 5,415 4,053 42.8% 

2010 8,470 5,947 2,523 29.8% 10,480 5,884 4,596 43.9% 

2011 8,491 6,838 1,653 19.5% 10,947 6,787 4,160 38.0% 

2012 7,989 6,509 1,480 18.5% 10,697 7,015 3,682 34.4% 

2013 7,861 6,167 1,694 21.5% 10,094 6,916 3,178 31.5% 

2014 7,556 6,047 1,509 20.0% 9,795 6,908 2,887 29.5% 

2015 7,545 6,009 1,536 20.4% 9,552 6,593 2,959 31.0% 

2016 7,713 5,846 1,867 24.2% 9,527 6,514 3,013 31.6% 

Tábla 3.6 Comparáid idir líon na scoláirí nár thug faoin nGaeilge sa Teastas Sóisearach ná san Ardteistiméireacht agus iad 

siúd ag a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge 

3.5 Scoláirí ag a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge ach a bhí ag déanamh staidéir ar 

nuatheanga iasachta  

Léiríonn sonraí atá ag an Roinn maidir le staidéar na dteangacha, go ndearnadh cuid mhaith de scoláirí 

a rinne staidéar don Teastais Shóisearach agus don Ardteistiméireacht a raibh díolúine ó staidéar na 

Gaeilge acu staidéar ar nuatheanga iasachta. Léirítear i dTábla 3.7 agus i dTábla 3.8 gurb amhlaidh, cé 

gur tháinig laghdú ar chion na scoláirí ag a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge ach a bhí i mbun staidéir 

ar nuatheanga iasachta idir 2003 agus 2016, gur cion suntasach atá i gceist go fóill.  

In 2003, bhí staidéar á dhéanamh ar nuatheanga iasachta ag os cionn dhá thrian (67.4%) de na scoláirí 

sa tríú bliain den tsraith shóisearach a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge acu. In 2016, bhí staidéar á 
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dhéanamh ar nuatheanga iasachta ag trí chúigiú (60.1%) de na scoláirí sa tríú bliain a raibh díolúine ón 

nGaeilge acu. In 2003, bhí staidéar á dhéanamh ar nuatheanga iasachta ag trí cheathrú (75.1%) de na 

scoláirí sa séú bliain a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge acu. In 2016, bhí staidéar á dhéanamh ar 

nuatheanga iasachta ag níos lú ná dhá thrian (63.2%) de na scoláirí sa séú bliain a raibh díolúine ó 

staidéar na Gaeilge acu.  

 

Bliain 

An tSraith Shóisearach CSTS An tSraith Shóisearach agus CSTS 

Scoláirí an 
Teastais 

Shóisearaig
h (3ú bliain) 

a raibh 
díolúine ón 

nGaeilge 
acu 

Scoláirí an 
Teastais 

Shóisearaigh 
(3ú bliain) a 

raibh 
díolúine ón 

nGaeilge 
acu ach a 

bhí ag 
déanamh 
staidéir ar 

nuatheanga 
iasachta 

Scoláirí TSCS 
(3ú bliain) 

a raibh 
díolúine ón 

nGaeilge 
acu 

Scoláirí TSCS 
(3ú bliain) a 

raibh 
díolúine ón 

nGaeilge 
acu ach a 

bhí ag 
déanamh 
staidéir ar 

nuatheanga 
iasachta 

Líon iomlán 
scoláirí 

(3ú bliain) 
 a raibh 

díolúine ón 
nGaeilge 

acu 

Líon iomlán 
scoláirí  

(3ú bliain) 
a raibh 

díolúine ón 
nGaeilge acu 

ach bhí ag 
déanamh 
staidéir ar 

nuatheanga 
iasachta 

% na scoláirí 
(3ú bliain) a 

raibh díolúine 
ón nGaeilge 

acu ach a bhí 
ag déanamh 
staidéar ar 

nuatheanga 
iasachta 

2003 2,979 2,048 67 6 3,046 2054 67.4% 

2004 3,385 2,292 103 13 3,488 2305 66.1% 

2005 4,091 2,614 88 11 4,179 2625 62.8% 

2006 4,639 2,889 138 38 4,777 2,927 61.3% 

2007 5,241 3,403 144 32 5,385 3,435 63.8% 

2008 5,645 3,732 198 64 5,843 3,796 64.9% 

2009 5,714 3,889 233 76 5,947 3,965 66.7% 

2010 5,840 3,932 998 312 6,838 4,244 62.1% 

2011 5,393 3,555 1,116 337 6,509 3,892 60.0% 

2012 5,023 3,336 1,144 366 6,167 3702 60.0% 

2013 4,836 3,129 1,211 451 6,047 3,580 59.2% 

2014 4,730 3,168 1,279 519 6,009 3,747 62.3% 

2015 4,558 3,134 1,288 511 5,846 3,645 62.4% 

2016 4,750 3,177 1,346 528 6,096 3,705 60.1% 
Tábla 3.7 Scoláirí na sraithe sóisearaí (3ú bliain) ag a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge ach a bhí ag déanamh staidéir ar 

nuatheanga iasachta 
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Tábla 3.8 Scoláirí na sraithe sinsearaí (2ra bliain) ag a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge ach a bhí ag déanamh staidéir ar 
nuatheanga iasachta 

Bliain 

An 
Ardteistiméireacht 

Bhunaithe 

Gairmchlár na 
hArdteistiméireachta 

An Ardteistiméireacht 
Fheidhmeach 

An tSraith Shinsearach (2ra bliain) 

Scoláirí na 
hArdteisti
méireacht

a (2ra 
bliain) 
a raibh 

díolúine ó 
staidéar 

na Gaeilge 
acu 

Scoláirí na 
hArdteistim

éireachta 
(2ra bliain) a 

raibh 
díolúine ón 

nGaeilge 
acu ach a 

bhí ag 
déanamh 
staidéir ar 

nuatheanga 
iasachta 

Scoláirí 
Ghairmchlá

r na 
hArdteistim

éireachta 
(2ra bliain)) 

a raibh 
díolúine ón 

nGaeilge 
acu 

Scoláirí 
Ghairmchlá

r na 
hArdteistim

éireachta 
(2ra bliain) a 

raibh 
díolúine ón 

nGaeilge 
acu ach a 

bhí ag 
déanamh 
staidéir ar 

nuatheanga 
iasachta 

Scoláirí na 
hArdteistim

éireachta 
Feidhmí (2ra 

bliain) 
a raibh 

díolúine ón 
nGaeilge 

acu 

Scoláirí na 
hArdteistim

éireachta 
Feidhmí (2ra 

bliain) a 
raibh 

díolúine ón 
nGaeilge 
acu ach a 

bhí ag 
déanamh 
staidéir ar 

nuatheanga 
iasachta 

Líon iomlán 
na scoláirí a 

raibh 
díolúine ón 

nGaeilge 
acu 

Líon iomlán 
na scoláirí a 

raibh 
díolúine ón 

nGaeilge 
acu ach a 

bhí ag 
déanamh 
staidéir ar 

nuatheanga 
iasachta 

% na 
scoláirí a 

raibh 
díolúine ón 

nGaeilge 
acu ach a 

bhí ag 
déanamh 
staidéir ar 

nuatheanga 
iasachta 

2003 1,607 1,112 597 509 187 151 2,391 1772 74.1% 

2004 1,803 1,228 772 651 272 221 2,847 2,100 73.8% 

2005 1,927 1,248 906 726 305 247 3,138 2,221 70.8% 

2006 2,278 1,473 1,082 870 429 367 3,789 2,710 71.5% 

2007 2,666 1,559 1,276 1,034 556 456 4,498 3,049 67.8% 

2008 3,197 1,847 1,640 1,320 578 445 5,415 3,612 66.7% 

2009 3,417 1,948 1,825 1,407 642 495 5,884 3,850 65.4% 

2010 3,672 2,052 2,228 1,680 887 687 6,787 4,419 65.1% 

2011 3,637 2,118 2,369 1,789 1,009 804 7,015 4,711 67.2% 

2012 3,670 1,993 2,318 1,735 928 703 6,916 4,431 64.1% 

2013 3,716 2,061 2,164 1,668 1,028 716 6,908 4,445 64.3% 

2014 3,546 1,909 2,058 1,539 989 750 6,593 4,198 63.7% 

2015 3,566 1,930 1,985 1,472 963 808 6,514 4,210 64.6% 

2016 3,468 1,789 1,950   1,427 1,019 853 6,437 4,069 63.2% 

 

3.6 Príomhthátail 

Tríd is tríd, tá méadú seasta tagtha le cúig bliana déag anuas ar líon na scoláirí a bhfuil díolúine ó 

staidéar na Gaeilge acu. Toisc thábhachtach is ea na treochtaí déimeagrafacha ina leith sin, áfach. Tá 

laghdú tagtha le blianta beaga anuas ar líon na scoláirí iar-bhunscoile i ndaonra ginearálta na 

scoileanna a bhfuil díolúintí acu i mbliain áirithe ó bhuaic de 10.9% in 2010/2011 go 9.3% faoi láthair. 

Níl sonraí ar líon iomlán na ndaltaí a bhfuil díolúine ón nGaeilge acu ar fáil ag leibhéal na bunscoile. 

Ar an iomlán, tá méadú tagtha ó 2004 ar líon na ndaltaí bunscoile dar deonaíodh díolúine ó staidéar 

na Gaeilge den chéad uair i mbliain áirithe. Ba sa bhliain 2009 (N=4956; %=1.01) ab airde a bhí cion na 

ndaltaí bunscoile i ndaonra ginearálta na scoileanna dar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge. Le 

blianta beaga anuas, is idir 0.8% agus 0.1% a bhí cion an daonra bunscoileanna dar deonaíodh díolúintí 

den chéad uair. In 2016, deonaíodh 5,358 díolúine (0.98% de dhaonra ginearálta na scoileanna) ag 

leibhéal na bunscoile den chéad uair. 
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Léiríonn na sonraí freisin gur minice a dhéantar iarratais ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge i measc 

scoláirí iar-bhunscoile. Ba sa bhliain 2010 (N=12,314 %=3.9) ab airde a bhí líon agus cion na scoláirí iar-

bhunscoile dar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge den chéad uair, agus tá laghdú tagtha orthu 

ó shin. In 2016, deonaíodh 9,486 díolúine (2.69% de dhaonra ginearálta na scoileanna) den chéad uair 

i gcomparáid le 0.98% (N=5358) ag an leibhéal bunscoile. 

Ba dhaltaí a bhí le sain-mhíchumas foghlama iad formhór na gcásanna nua díolúine ag an leibhéal 

bunscoile gach bliain tríd síos. Ag an leibhéal iar-bhunscoile, is do scoláirí a bhí faoi mhíchumas 

foghlama a deonaíodh formhór na ndíolúintí gach bliain ó 2010. Is é an cion daltaí/scoláirí dá 

ndeonaítear díolúintí ó staidéar na Gaeilge faoin gcatagóir míchumas foghlama (lena n-áirítear sain-

mhíchumas foghlama, míchumas foghlama ginearálta agus míchumas céadfach) a chuimsíonn 

formhór na ndíolúintí a deonaítear ag an leibhéal bunscoile agus an leibhéal iar-bhunscoile araon.  

Tá líon na ndaltaí/scoláirí a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge acu ar bhonn a dtuisceana ar an 

mBéarla tráth ar rollaíodh sa scoil ar dtús iad ar an dara grúpa is mó díobh siúd a raibh díolúine ón 

nGaeilge acu. 

Roimh 2010, ba dhaltaí/scoláirí ó thar lear nach raibh aon tuiscint ar an mBéarla acu iad a bhformhór 

siúd dar deonaíodh díolúine den chéad uair. Is airde go mór ag leibhéal na hiar-bhunscoile é cion na 

scoláirí dar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge ar an mbonn nach raibh aon tuiscint ar an 

mBéarla acu. D'fhéadfadh sé gur mhéadaigh líon na n-iarratas ar bhonn an chritéir sin agus súil ar na 

scrúduithe stáit nó ar ghníomhachtú na díolúine a raibh scoláirí ina teideal ar rollú dóibh sa chóras sa 

chéad áit.  

Bhí líon na ndíolúintí a deonaíodh bunaithe ar na critéir eile atá leagtha amach sna Ciorcláin, lena n-

áirítear iad siúd ar cuireadh oideachas orthu lasmuigh de Phoblacht na hÉireann suas go dtí 11 bhliain 

d'aois, fós an-íseal sa tréimhse 2004-2016. 

Figiúr sách ard is ea cion na scoláirí nár thug faoin nGaeilge sa Teastas Sóisearach ná san 

Ardteistiméireacht i gcomparáid le cion na scoláirí a raibh díolúintí acu i ndaonra ginearálta na 

scoileanna ar fud na sraithe iar-bhunscoile go léir. Cé gur comhartha dearfach é go bhfuil laghdú nach 

beag tagtha le deich mbliana anuas nó mar sin ar líon na scoláirí nach dtugann faoin nGaeilge ná nach 

bhfuil díolúine ó staidéar na Gaeilge acu, is díol suntais go fóill é nach bhfuil díolúine ó staidéar na 

Gaeilge ag an gceathrú cuid de na scoláirí nach dtugann faoin nGaeilge sa Teastas Sóisearach agus ag 

díreach faoi bhun an tríú cuid de na scoláirí nach dtugann faoin nGaeilge san Ardteistiméireacht.  
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Caibidil 4 Cuairteanna cás-staidéir ar bhunscoileanna  
 

4.1 Réamhrá  

Ba é aidhm na gcuairteanna cás-staidéir a rinne Cigireacht na Roinne na próisis agus gnáthaimh trína 

ndeonaítear díolúintí ó staidéar na Gaeilge ag leibhéal scoile a scrúdú agus saincheisteanna a aithint a 

bhaineann le feidhmiú Chiorcláin M10/94 agus 12/96. I ndiaidh cuairt phíolótach cás-staidéir ar 

bhunscoil amháin i Meitheamh 2014, tugadh na cuairteanna cás-staidéir ar bhunscoileanna agus ar 

iar-bhunscoileanna le linn Mheán Fómhair agus Dheireadh Fómhair 2014. Beirt chigirí a thug cuairt ar 

na scoileanna, duine i ról tuairiscithe agus an duine eile i ról tacaíochta. Mhair gach cuairt tréimhse lá 

amháin. 

 

Cuirtear i láthair sa chaibidil seo torthaí na gcuairteanna cás-staidéir ar shampla de bhunscoileanna. 

 

4.2 Modheolaíocht   

Roghnaíodh 6 bhunscoil as chomhthéacsanna éagsúla le haghaidh na gcuairteanna cás-staidéir. Ina 

measc bhí:  

 scoil lár cathrach a bhí páirteach i scéim Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh 

(DEIS) 

 scoil mhór uirbeach a fhreastalaíonn ar cheantar meánaicmeach, den chuid is mó 

 scoil Ag Foghlaim Le Chéile i limistéar tuaithe 

 scoil suite sa Ghaeltacht10  

 scoil mhór bhruachbhailteach 

 scoil shóisearach i mbaile tuaithe. 

  

Roghnaíodh na scoileanna uile ar an mbonn go raibh go leor daltaí a raibh díolúine ó staidéar na 

Gaeilge iontu, mar ba léir ó thuairisceáin bhliantúla chun na Roinne, chun go n-éascófaí scrúdú an 

phróisis chun díolúintí a dheonú i ngach scoil. 

 

Maidir le gach cuairt, bhí athbhreithniú ar na próisis a fheidhmítear i scoileanna aonair i leith díolúintí 

ó staidéar na Gaeilge a dheonú lena n-áirítear: 

 an pearsana a bhíonn páirteach  

 scrúdú na cáipéisíochta trína ndéantar cinntí 

 cumarsáid le tuismitheoirí agus le páirtithe eile 

 deonú díolúintí de réir Chiorclán 12/96 

 eisiúint deimhnithe díolúine 

 aistriú faisnéise agus 

 coinneáil taifead. 

 

Athbhreithníodh le linn na gcuairteanna fosta na socruithe do dhaltaí nach raibh i mbun fhoghlaim na 

Gaeilge agus díolúine deonaithe. 

 

                                                           
10 Scoil Ghaeltachta a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla. 
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Le linn gach cuairte, rinneadh agallaimh leis an bpríomhoide agus/nó leis an bpríomhoide tánaisteach, 

múinteoirí tacaíocht foghlama, agus/nó comhordaitheoirí oideachais speisialta. Scrúdaíodh fosta 

doiciméid ábhartha i gcomhaid díolúine daltaí, lena n-áirítear deimhnithe díolúne, tuairiscí 

síceolaíochta agus sonraí measúnachta eile d'fhonn éifeachtúlacht riar próisis díolúintí ó staidéar na 

Gaeilge a mheas. 

 

Comhlánaíodh ráiteas achoimre ar na próisis a bhaineann le díolúintí ó staidéar na Gaeilge ar gach 

scoil a bhí páirteach sna cás-staidéir. Comhthiomsaíodh agus anailísíodh na ráitis achoimre seo. Tá 

príomhthéamaí agus príomhthorthaí na hanailíse sin á gcur i láthair sa chaibidil seo. 

 

4.3 Forléargas ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge sna bunscoileanna cás-staidéir 

Sna sé scoil cás-staidéir, bhí líon iomlán 2,724 dalta. Bhí díolúine ó staidéar na Gaeilge ag 5.6% (153) 

de na daltaí a bhí ag freastal ar na sé bhunscoil seo11 (Tábla 4.1). Idir 3% agus 11% de dhaonra na scoile 

an sciar daltaí a raibh díolúintí acu sna sé scoil. I scoil amháin, tuairiscíodh go raibh méadú 35% i 

ndíolúintí ó staidéar na Gaeilge a iarradh sa bhliain roimhe (2013). 

 
Tábla 4.1 Sciar na ndaltaí le díolúine ó staidéar na Gaeilge sna bunscoileanna cás-staidéir 

Scoil Líon daltaí Líon daltaí le díolúine  % le díolúine 

Scoil A 331 36 11% 

Scoil B 919 28 3% 

Scoil C 345 23 6.6% 

Scoil D 486 35 7.2% 

Scoil E 373 10 2.6% 

Scoil F 270 21 7.7% 

Iomlán 

 

2724 153 5.6% 

 

Scrúdaíodh fosta i ngach scoil cás-staidéir na fáthanna a bhí le díolúintí ó staidéar na Gaeilge a dheonú 

do dhaltaí aonair. (Tábla 4.2). Bhain 28% de na díolúintí ó staidéar na Gaeilge le daltaí a raibh diagnóis 

sain-míchumas foghlama acu12. Daltaí gan aon Bhéarla ar theacht isteach sa bhunscoil dóibh 16% de 

chohórt na ndaltaí ar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge dóibh. Deonaíodh díolúine ó staidéar 

na Gaeilge do 8% de na daltaí sna scoileanna mar gheall ar míchumas foghlama ginearálta de dheasca 

lagú céadfach. Cohórt beag daltaí, 2.6%, tugadh díolúine dóibh mar gheall ar dhiagnóis Míchumas 

Foghlama Ginearálta Éadrom (MFGÉ/MGLD). Tá na figiúirí seo ag teacht, den chuid is mó, lena mbítear 

ag súil leis i dtéarmaí líon foriomlán an daonra scoile (Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1993). 

 

 

                                                           
11 Ní féidir an chomparáid idir díolúintí daltaí bunscoile ó staidéar ar an nGaeilge agus an líon iomlán daltaí bunscoile a léiriú 
óir ní bhaineann na sonraí a bhailítear sna tuairisceáin staitistice bhliantúla a thugtar don Roinn gach bliain ach le díolúintí a 
deonaíodh den chéad uair sa scoilbhliain roimhe. 
12 Is é cleachtas na Roinne téarmaíocht sain-mhíchumas foghlama a úsáid i ngach doiciméad. Is minic a thagraítear don 
disléicse mar shaindeacracht foghlama. 

 



32 
 

 

 
Tábla 4.2 Líon na ndíolúintí a deonaíodh de réir catagóra 

Catagóir 

 

Líon daltaí dar deonaíodh 

díolúine ó staidéar na Gaeilge 

Céatadán daltaí dar 

deonaíodh díolúine ó 

staidéar na Gaeilge 

Sain-mhíchumas foghlama      

(Disléicse) 

 

43 dalta as 153 dalta 28% 

Gan aon Bhéarla ar rollú dóibh 

 

25 dalta as 153 dalta 16% 

Mórbhaic céadfaigh 

 

12 dalta as 153 dalta 8% 

Míchumas Foghlama Ginearálta 

 

 4 dalta as 153 dalta 2.6% 

 

4.4 Feidhmiú próisis díolúine sna mbunscoileanna cás-staidéir 

Tá forléargas sa mhír seo ar an tslí inar fheidhmigh na scoileanna cás-staidéir na príomhphróisis a 

bhaineann le díolúintí ó staidéar na Gaeilge a dheonú. 

 

4.4.1 Pearsanra a bhíonn páirteach i ndeonú díolúintí ó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge 

Bhí éagsúlacht sa phearsanra a bhí freagrach as díolúintí a dheonú ó staidéar na Gaeilge sna sé scoil 

cás-staidéir. In dhá scoil, tuairiscíodh gur ar an bpríomhoide amháin a bhí an fhreagracht as díolúintí 

a dheonú. I dtrí scoil, chuaigh an príomhoide i gcomhairle leis an bpríomhoide tánaisteach nó leis an 

gcomhordaitheoir riachtanas speisialta roimh chinneadh a dhéanamh. Is don mhúinteoir tacaíocht 

foghlama a thug scoil amháin freagracht iomlán as díolúintí a dheonú. I gceithre scoil, ní raibh aon 

bhaint, nó gan ach beagán bainte, ag bord bainistíochta na scoile le díolúintí a dheonú. In dhá scoil, 

pléadh cásanna aonair leis an gcathaoirleach agus cuireadh cuntas i láthair an bhoird bainistíochta. 

 

4.4.2 Scrúdú cáipéisíochta agus teagmháil le páirtithe ábhartha chun bonn eolais a chur faoi 

chinntí 

Leagann Ciorclán 12/96 amach go gcinnteoidh na húdaráis scoile gur ann d'fhianaise chuí i 

gcáipéisíocht a chuirtear faoina mbráid ó thuismitheoir nó ó chaomhnóir chun tacú le hiarratas ar 

dhíolúine ó staidéar na Gaeilge. 

 

Léirigh na cás-staidéir réimse cleachtas i mbunscoileanna maidir leis an tslí ar scrúdaíodh cáipéisíocht 

agus ar úsáideadh í chun tacú le hiarratas ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge. Thuairiscigh trí scoil cás-

staidéir go scrúdaíonn siad gach doiciméad go cúramach. Thuairiscigh dhá scoil go nglacann siad le 

moladh ó shíceolaí díolúine ó staidéar na Gaeilge a dheonú: ní scrúdaíonn siad tuairiscí síceolaithe ach 

glacann siad leis go ndéantar an moladh de réir téarmaí an Chiorcláin. Fuarthas amach, áfach, nuair a 

rinne cigirí scrúdú ar thuairiscí síceolaithe nárbh amhlaidh i gcónaí. Ba cheist ar leith é do phríomhoidí 

bunscoileanna teacht ar thuairiscí síceolaithe nuair a bhí iarratais ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge á 

bpróiseáil. 
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Sonraítear i gCiorclán 12/96 fosta gur chóir go gcuimseofaí sa tuairisc scoile a ullmhaíonn údaráis scoile 

ar dhaltaí dá bhfuil díolúintí á n-iarraidh, eolas ar mheasúnuithe a dhéanann múinteoirí tacaíocht 

foghlama nó múinteoirí eile le cois torthaí tástálacha agus tuairiscí ó mhúinteoirí bainteacha, eolas ar 

thinreamh daltaí, díograis chun staidéir, agus ar aon tacaíocht foghlama nó cabhair ar leith a thugtar. 

Dúirt ceithre scoil cás-staidéir gur iondúil nach gcuireann siad san áireamh tuairiscí inmheánacha ar 

dhul chun cinn daltaí nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh cé acu atá nó nach bhfuil díolúine ó staidéar 

na Gaeilge le deonú. Thug na cigirí faoi deara gur minic na tuairiscí ar dhul chun cinn ar iarraidh ó 

chomhaid díolúine na ndaltaí. 

 

Léirítear i dTábla 4.3 foinse na dtuairiscí síceolaithe sna comhaid díolúine ó staidéar na Gaeilge a 

scrúdaíodh sna bunscoileanna, má bhí siad ar fáil. Ba chóir a shonrú, ina lán cásanna, nach raibh 

tuairiscí síceolaithe ar fáil i gcomhaid díolúine daltaí óir ní raibh tuairiscí den tsaghas de dhíth sa 

chinnteoireacht ar dhíolúintí amhail daltaí as tír eachtrach. 

 

Léirigh athbhreithniú ar thuairiscí síceolaithe a bhí i gcomhaid na ndaltaí agus ar fáil do chigirí nuair a 

rinneadh na cuairteanna cás-staidéir13 gur mhinice a baineadh úsáid as tuairiscí ó shíceolaithe i 

gcleachtais phríobháideacha (56%) trasna na scoileanna cás-staidéir ag tacú le díolúintí ó staidéar na 

Gaeilge ná iad siúd a chuir an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais nó forais phoiblí (44%) ar 

fáil (Tábla 4.3). Sin ráite, chonacthas leitheadúlacht tuairiscí ó shíceolaithe i gcleachtais 

phríobháideacha in áit tuairiscí ón tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais nó ó fhorais phoiblí i 

dtrí cinn de na sé scoil cás-staidéir. I scoil amháin, baineadh úsáid as tuairiscí ó shíceolaithe i 

gcleachtais phríobháideacha cúig uaire níos minice agus i scoil eile, baineadh úsáid as tuairiscí ón 

tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais nó ag forais phoiblí sé huaire níos minice. Chuir 

príomhoidí in iúl go raibh tuismitheoirí áirithe toilteanach síceolaí i gcleachtas príobháideach a íoc 

chun tuairiscí den chineál sin a lorg agus go bhféadfaí amharc ar chleachtas den chineál seo mar 

bhuntáiste míchothrom do dhaltaí a bhfuil an t-airgead ag a dtuisimtheoirí íoc as an tseirbhís 

phríobháideach seo in áit tuismitheoirí nach bhfuil an t-airgead acu. 

 

Léirigh na cuairteanna cás-staidéir gur minic a bhí soiléiriú agus comhairle breise ag teastáil ó 

bhunscoileanna chun tacú leo téarmaí an Chiorcláin a chur i bhfeidhm ach go raibh easpa tuisceana 

ann i measc príomhoidí maidir leis na háiteanna ina mbíonn tacaíocht agus comhairle bhreise ar fáil. 

Thuairiscigh trí cinn de na bunscoileanna cás-staidéir gur minic iad ag lorg tuairimí an tSeirbhís 

Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais nó síceolaithe i gcleachtais phríobháideacha chun cuidiú leis an 

gcinnteoireacht faoi cé acu ba chóir díolúine ó staidéar na Gaeilge a dheonú. Léirigh ceithre scoil nár 

thuig siad go bhféadfadh siad teagmháil a dhéanamh leis an Roinn le chun comhairle a fháil.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
13I gcuid mhór cásanna, ní raibh tuairiscí ó shíceolaithe ar fáil i gcomhaid daltaí toisc nach raibh siad ag teastáil, mar 
shampla, i gcás daltaí ó thar lear ar tugadh díolúine ó staidéar na Gaeilge dóibh. I gcásanna eile, bhí tuairiscí ó shíceolaithe 
ar iarraidh ó chomhaid daltaí aonair cé go raibh siad ag teastáil chun tacú le díolúintí ó staidéar na Gaeilge do na daltaí seo.  
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Tábla 4.3 Forléargas ar sholáthar tuairiscí síceolaíochta ag gníomhaireachtaí éagsúla 

Tuairiscí 

 

Scoil A Scoil B Scoil C Scoil D Scoil E Scoil F Iomlán 

Líon comhad a 

scrúdaíodh 

36 28 23 18 10 22 137 

Líon comhad ina raibh 

tuairiscí síceolaíochta ar 

fáil 

8 28 12 7 9 21 85 

(100%) 

Tuairiscí ón tSeirbhís 

Náisiúnta Síceolaíochta 

Oideachais nó forais 

phoiblí, msh. An 

tSeirbhís Sláinte Phoiblí, 

Gníomhaireachtaí Poiblí 

ar nós, Cope, Bhráithre 

na Carthanachta 

2 5 6 4 2 18 37 

(44%) 

Tuairiscí ó shíceolaithe i 

gcleachtais 

phríobháideacha 

6 23 6 3 7 3 48 

(56%) 

 

4.4.3 Cumarsáid le tuismitheoirí 

Leagtar amach i gCiorclán 12/96 go ndéanfaidh tuismitheoirí nó caomhnóir iarratas scríofa ar 

dhíolúine ó staidéar na Gaeilge ina sainmhínítear na forais a bhfuil díolúine á iarraidh chuig príomhoide 

na scoile. Beidh fianaise dhoiciméadach ar aois agus ar scolaíocht a fuarthas roimhe, mar a bhaineann 

leis na forais luaite, ag gabháil leis an iarratas.  

 

Sna scoileanna cás-staidéir ar fad, chuir tuismitheoirí tús le próiseas chun díolúine a iarraidh ó staidéar 

na Gaeilge dá bpáiste trí theagmháil a dhéanamh leis an scoil. D’iarr scoil amháin go ndéanfaí an t-

iarratas ar dhíolúine i scríbhinn. I scoil eile, ba é an cleachtas a bhí ann gur mhol múinteoirí do 

thuismitheoirí díolúine ó staidéar na Gaeilge a iarraidh dá bpáiste. 

 

Bhí difear sa chleachtas i scoileanna cás-staidéir maidir le tuismitheoirí a chur ar an eolas ar na nósanna 

imeachta a bhaineann le díolúine ó staidéar na Gaeilge a dheonú agus na himpleachtaí a bhaineann le 

díolúintí a fháil dá bpáistí. Scaip scoil amháin a polasaí ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge agus thug 

cóipeanna crua de Chiorclán 12/96 do thuismitheoirí. I gcás dhá scoil, cuireadh in iúl do thuismitheoirí 

na himpleachtaí do ghairmeacha a bhain le díolúine ó staidéar na Gaeilge. Chuir scoil amháin an t-

eolas seo ar fáil i scríbhinn agus an cheist pléite acu i gcruinniú réamheagraithe le tuismitheoirí.  

 

Sa chás ina raibh rang speisialta urlabhra agus teanga, cuireadh in iúl do thuismitheoirí faoin rogha 

chun díolúine ó staidéar na Gaeilge a iarraidh dá bpáistí agus iad ag dul isteach sa rang speisialta sin. I 

dtrí cinn de na scoileanna cás-staidéir, thuairiscigh príomhoidí go gcuireann siad comhairle ar 

thuismitheoirí gan díolúine ó staidéar na Gaeilge a iarraidh go dtí níos moille sa bhunscolaíocht 

bunaithe ar an tuiscint gur chóir do dhaltaí gach deis a thapú chun páirt a ghlacadh i ngnéithe de 

labhairt na Gaeilge agus de chultúr na teanga.  
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Go ginearálta, ghlac tuismitheoirí sna scoileanna cás-staidéir le comhairle an phríomhoide agus iad ag 

cur isteach ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge dá bpáiste. Nótáladh líon beag de chásanna nár ghlac 

tuismitheoirí leis an díolúine in ainneoin gur moladh é i dtuairisc shíceolaíochta a bpáiste. I scoil 

amháin, mhol údaráis na scoile gan a chur in iúl dá bpáistí gur tugadh díolúine ó staidéar na Gaeilge 

agus gur lean na páistí seo ar aghaidh ag glacadh páirte sna ceachtanna Gaeilge.  

 

Fuarthas amach gur fachtóir suntasach é leibhéal an ranga ina raibh daltaí rollaithe i gcinneadh 

tuismitheoirí iarratais a dhéanamh ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge. Fuarthas líon ard de na hiarratais 

ar dhíolúine nuair a chuaigh daltaí isteach i ranganna sinsearacha na bunscolaíochta. I gcás-staidéar 

amháin, bhí 75% de na daltaí sa chúigiú nó sa séú rang nuair a rinneadh iarratas ar dhíolúine. Ba é an 

míniú a bhí ag an bpríomhoide air seo ná gur bhain an cleachtas le héilimh bhreise acadúla a bheith ar 

na daltaí sular aistrigh siad go hiar-bhunscoil agus leis an gcur chuige níos foirméalta maidir le foghlaim 

na litearthachta sna ranganna sinsearacha sa bhunscoil. Thuairiscigh roinnt príomhoidí sna scoileanna 

cás-staidéir gur tháinig brú orthu ó thuismitheoirí díolúintí a dheonú ó staidéar na Gaeilge sular 

aistrigh daltaí chuig an earnáil iar-bhunscolaíochta.  

 

4.4.4 Deonú díolúintí ón staidéar na Gaeilge de réir Chiorclán 12/96 

I ngach scoil cás-staidéir, scrúdaigh na cigirí comhaid na ndaltaí ar deonaíodh díolúine ó staidéar na 

Gaeilge dóibh chun a dhéanamh amach cé acu an raibh na díolúintí a deonaíodh ag teacht le téarmaí 

Chiorclán 12/96 nó nach raibh. I gcás cúig scoil, scrúdaíodh gach comhad (Tábla 4.4). Níos lú ná leath 

de na comhaid a bhí ar fáil a scrúdaíodh sa séú scoil de cheal ama.  

 
Tábla 4.4 Athbhreithniú ar chomhaid na ndaltaí dar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge 

Scoil Líon daltaí 

rollaithe 

Líon daltaí le 

díolúine  

Líon comhad daltaí a 

scrúdaíodh 

Scoil A 331 36 36 

Scoil B 919 28 28 

Scoil C 345 23 23 

Scoil D 486 35 18 

Scoil E 373 10 10 

Scoil F 270 21 22 

Iomlán 

 

2724 153 137 

 

Mar a léirítear i dTábla 4.5, as líon iomlán de 136 dalta a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge acu agus 

scrúdú déanta ar a gcuid comhad, bhí na díolúintí deonaithe de réir téarmaí Chiorclán 12/96 in 86 cás 

(63%). Níor chóir, de réir na gcigirí, díolúine a dheonú i gcás 33 (24%) de na comhaid díolúine a 

ndearnadh athbhreithniú orthu. I gcás 18 ndalta (13%), bhí easpa eolas ábhartha i gcomhad an dalta 

chun a chur ar chumas na gcigirí a dhéanamh amach cé acu ba chuí díolúine a dheonú nó nár chuí. In 

dhá scoil, thug na cigirí faoi deara nár deonaíodh díolúine mar ba cheart nó nach raibh go leor eolais 

ann le tacaíocht a thabhairt d'iarratas ar dhíolúine i gcás suas leis an leathchuid de na hiarratais. 
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Thug athbhreithniú na gcigirí ar na comhaid díolúine a bhí ag na scoileanna le fios go raibh níos mó 

díolúintí ó staidéar na Gaeilge deonaithe ag údaráis bunscoileanna ná mar a bhí cláraithe leis an Roinn. 

Mar shampla, in dhá scoil, thuairiscigh na príomhoidí go raibh roinnt daltaí ann nach raibh incháilithe 

do dhíolúine ó staidéar na Gaeilge de réir Chiorclán na Roinne ach gurbh amhlaidh nach ndearna siad 

staidéar ar an nGaeilge toisc gur dheonaigh an scoil díolúine dóibh ó staidéar na Gaeilge ar bhonn 

comhbhá a bhain le sainriachtanais na ndaltaí seo. Sa bhliain 2009, rinneadh leasú ar an dualgas mar 

atá sé leagtha amach i gCiorclán 12/96 gur chóir do bhunscoileanna cóip de gach Deimhniú Díolúine a 

deonaíodh a chur chuig an Roinn. Ní mór dóibh, áfach, ar bhonn bliantúil, tuairisc a thabhairt ar líon 

iomlán na ndíolúintí a dheonaítear ó staidéar na Gaeilge.   

 
Tábla 4.5 Feidhmiú théarmaí Chiorclán 12/96  

 Scoil A 

 

Scoil B Scoil C Scoil D Scoil E Scoil F Iomlán 

Líon comhad a 

scrúdaíodh 

36 28 23 18 10 22 137 

Díolúintí a 

deonaíodh mar 

ba chuí 

17 20 15 10 8 16 86 

(63%) 

Díolúintí nár 

deonaíodh mar 

ba chuí 

16 

(44%) 

6 

(21%) 

4 

(17%) 

4 

(22%) 

N/A 3 

(14%) 

33 

(24%) 

Díolúintí nár 

léir gur chuí iad 

3 2 4 4 2 3 18 

(13%) 

  

Thug na príomhoidí i scoileanna na gcás-staidéar le fios gur easpa soiléire maidir leis na próisis atá 

leagtha amach sa Chiorclán ba chúis leis an líon mór díolúintí ó staidéar na Gaeilge nach raibh ag teacht 

le téarmaí Chiorclán 12/96. Thuairiscigh na príomhoidí gur fhág an easpa soiléire seo go bhféadfaí ciall 

eile a bhaint as na critéir, rud a chruthaigh an-deacrachtaí agus cinntí á ndéanamh. In dhá scoil cás-

staidéir, fuair na cigirí go raibh easnaimh shuntasacha maidir leis an tuiscint a bhí ag pearsanra na 

scoile ar théarmaí an Chiorclán, go háirithe maidir leis na critéir a bhaineann le daltaí a bhfuil RSO acu 

agus daltaí ón gcoigríoch.  

 

I mbunscoil amháin, mar shampla, deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge go huathoibríoch do 

dhaltaí a rugadh in Éirinn ach nach raibh Béarla ag na tuismitheoirí nuair a rollaigh siad i ranganna 

sóisearacha naíonán, beag beann ar chumas teanga an dalta agus gan dul i gcomhairle leis na 

tuismitheoirí. Tugann Ciorclán 12/96 ar scoileanna a chinntiú nach bhfuil tuiscint ar an mBéarla ag 

daltaí ón gcoigríoch nuair a chláraíonn siad, sula ndéantar cinneadh faoi dhíolúine a dheonú. Ceann 

de na céimeanna chun seo a dhéanamh ná go gcuirfeadh an scoil measúnú ar an dalta chun a c(h)umas 

teanga a dhéanamh amach.  

 

Réimse eile ina raibh éiginnteacht i measc príomhoidí maidir leis na critéir díolúine a chur i bhfeidhm 

ná conas na critéir a chur i bhfeidhm i gcás sain-mhíchumas foghlama. Éilíonn Ciorclán 12/96 go 

gcuirtear feidhmiú intleachtach atá measúnaithe ar an meánleibhéal nó os a chionn san áireamh mar 

cheann de critéir agus measúnú á dhéanamh ar cé acu atá sain-mhíchumas foghlama ann nó nach 



37 
 

bhfuil. Leagann Guidelines for Psychologists amach gur cheart go mbeadh scó(i)r cognaíoch IQ 

díoraithe ar fheidhmiú cognaíoch an pháiste mar chuid de thuairisc mheasúnaithe shíceolaíochta ar 

fheidhmiú intleachtach an pháiste. I rith chuairteanna na gcás-staidéar, fuair na cigirí amach go raibh 

scór beacht ar fheidhmiú cognaíoch (IQ) an dalta in easnamh i roinnt tuairiscí síceolaíochta ar an ábhar 

nach dtiocfadh leis an síceolaí an scór a oibriú amach. In ainneoin go bhfuil an scór seo riachtanach 

chun incháilitheacht an iarratasóra ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge a dhéanamh amach, thuairiscigh 

príomhoidí go ndeonaíonn siad díolúine ina leithéid de chás. 

 

4.4.5 Deimhniú Díolúine a eisiúint 

Tugann Ciorclán 12/96 ar an scoil an cinneadh chun díolúine ó staidéar na Gaeilge a dheonú a thabhairt 

le fios i ndeimhniú scríofa sínithe ag an bpríomhoide. Maíonn an deimhniú go bhfuil an díolúine ó 

staidéar na Gaeilge deonaithe de réir an Chiorcláin. D'ainneoin na ndualgas atá leagtha amach i 

gCiorclán 12/96, bhí éagsúlacht sa chleachtas i scoileanna na gcás-staidéar maidir le deimhniú díolúine 

a eisiúint. Ó bhí tús na bliana acadúla 2009/2010 ann, ní gá do bhunscoileanna deimhniú a sheoladh 

chun na Roinne, ach ní mór dóibh sonraí staitistiúla a thabhairt ar na díolúintí atá deonaithe ar bhonn 

bliantúil. I dtaca le tuismitheoirí de, tugann ceithre scoil deimhniú scríofa nuair a dheonaítear an 

díolúine. I scoil amháin, coinnítear an deimhniú díolúine ar comhad agus ní eisítear é go dtí go n-

aistríonn an dalta chuig scoil eile. Ba chosúil, agus iad ag súil le cuairt na gcigirí i gcás scoile eile, gur 

ullmhaíodh na deimhnithe díolúine ach, go ginearálta, nár tugadh deimhnithe díolúine. 

 

4.4.6 Coinneáil taifead  

Tugann Ciorclán 12/96 treoirlínte soiléire maidir leis an gcaoi ar chóir d'údaráis scoileanna taifead a 

choinneáil ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge. Go sonrach, molann an Ciorclán go gcoinneoidh an scoil 

an t-iarratas, tuairisc na scoile, tuairisc an tsíceolaí, tuairisc an speisialtóra leighis, cóip den teastas 

díolúine agus gach cáipéis ábhartha eile agus go cuirfear ar fáil iad d’oifigigh údaraithe de chuid na 

Roinne chun cigireacht a dhéanamh orthu. 

 

I dtrí cinn de na sé bhunscoil, bhí na taifid ar chásanna díolúine coinnithe go maith. Bhí cáipéisí 

ábhartha sna comhaid, litreacha ó na tuismitheoirí agus teastais díolúine sínithe. Sna bunscoileanna 

eile, áfach, bhí easnaimh shuntasacha i gcoinneáil chomhaid aonaracha na ndaltaí. I measc na n-

easnamh seo bhí tuairiscí ar iarraidh, teastais gan síniú agus ní raibh go leor eolas ábhartha ann chun 

cinneadh eolasach a dhéanamh ar incháilitheacht an iarratasóra do dhíolúine ó staidéar na Gaeilge. In 

dhá cheann de na scoileanna seo, thuairiscigh na príomhoidí go raibh roinnt daltaí nár chomhlíon na 

critéir le bheith incháilithe do dhíolúine ó staidéar na Gaeilge faoi réir an Chiorcláin ach nár fhoghlaim 

an Ghaeilge ar an ábhar gur cheadaigh an scoil díolúine ó staidéar na Gaeilge dóibh ar bhonn comhbhá 

a bhain le sainriachtanais na ndaltaí. Sna cásanna seo, níor chuir an scoil cáipéisí ar bith ar fáil do na 

cigirí.  

 

4.4.7 Faisnéis a aistriú 

Leagann Ciorclán 12/96 amach gur chóir cóip den deimhniú díolúine a chur chuig an iar-bhunscoil 

ábhartha nuair a bhíonn a c(h)uid bunoideachais críochnaithe ag an dalta. Ní léir, áfach, gurb é seo an 

gnáthchleachtas i scoileanna na gcás-staidéar. In dhá scoil, leagadh an fhreagracht seo ar na 

tuismitheoirí agus i scoil eile rinne síceolaí de chuid an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais é. 
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Sna scoileanna eile, chuir an príomhoide díolúine an dalta ón staidéar ar an nGaeilge in iúl, ach ní 

dhearnadh seo go dtí gur fhiosraigh an iar-bhunscoil é.  

 

4.4.8 Soláthar do dhaltaí a bhfuil díolúine acu ó staidéar na Gaeilge le linn ceachtanna Gaeilge  

Molann Ciorclán 12/96 go gceadófar do dhaltaí a bhfuil díolúine acu fanacht sa rang i rith an cheachta 

Gaeilge ionas go mbeidh deis acu eolas a chur ar an nGaeilge labhartha agus páirt a ghlacadh sna 

gníomhaíochtaí foghlama. Ina áit sin, is féidir socruithe feiliúnacha eile a dhéanamh, mar shampla, 

obair scoile a thabhairt ar ábhar éigin eile. 

I gceithre cinn de na scoileanna cás-staidéir, ba é an cleachtas a bhí ann ligean do na daltaí fanacht sa 

seomra ranga agus páirt a ghlacadh sa cheacht Gaeilge, In dhá cheann de na scoileanna seo, bhí na 

daltaí páirteach sa chuid labhartha den cheacht ach níor tugadh orthu a bheith rannpháirteach sna 

gníomhaíochtaí scríofa. Sna scoileanna seo, cuireadh in iúl do thuismitheoirí go dteagascfaí an 

Ghaeilge dá gcuid páistí a fhad leis an dara rang agus sa rang sin féin in ainneoin go raibh díolúine acu 

ó staidéar na Gaeilge; rud ar ghlac siad leis. In dhá cheann de na scoileanna eile, bhí gníomhaíochtaí 

eile ar bun ag na daltaí sa seomra ranga fad a bhí a gcomhdhaltaí ag foghlaim na Gaeilge. Ba ghnách 

gur tógadh daltaí a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge acu amach ón seomra ranga i rith na 

gceachtanna Gaeilge agus go bhfuair siad tacaíocht bhreise foghlama sa tréimhse seo.   

4.5 Dearcadh príomhoidí ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge. 
Fuair na cigirí amach, go raibh príomhoidí na sé scoil cás-staidéir dearfach, go ginearálta, i leith na 

Gaeilge agus go raibh iarracht ar bun acu an Ghaeilge a chur chun cinn laistigh de phobal na scoile. 

Chuir príomhoidí na sé scoil fáilte roimh an deis, i rith chuairteanna na gcigirí, a gcuid tuairimí a 

thabhairt ar chur i bhfeidhm an phróisis díolúine mar atá leagtha amach i gCiorclán 12/96 agus moltaí 

a thabhairt maidir leis an gcaoi a bhféadfaí dul i ngleic leis na deacrachtaí a bhaineann le socrúcháin 

maidir díolúintí amach anseo. 

 

Thuairiscigh na príomhoidí go raibh cur i bhfeidhm an phróisis trom agus dúshlánach ag leibhéal na 

scoile mar gheall ar an easpa soiléireachta atá sa Chiorclán agus sna critéir chun díolúintí a dheonú, 

go háirithe nuair a thagann cásanna gabhlánacha chun cinn. Mhol na príomhoidí roinnt beart a 

d'fhéadfaí a dhéanamh chun tacú le cur i bhfeidhm an phróisis díolúine, lena n-áirítear: 

 Ciorclán Roinne ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge a cheapadh a d'fhéadfaí a chur i bhfeidhm 

go cothrom gan débhrí. 

 Treoracha céim ar céim a thabhairt (m.sh. seicliosta) do scoileanna maidir leis na nósanna 

imeachta chun díolúine ón nGaeilge a dheonú. 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar Guidelines for Psychologists chun a chinntiú go mbeidh tuiscint 

ag príomhoidí, ag múinteoirí, ag tuismitheoirí agus ag síceolaithe ar chritéir na ndíolúintí. 

 Ról níos gníomhaí a bheith ag an Roinn nó ag foras seachtrach ábhartha maidir le cúnamh a 

thabhairt le cinneadh a dhéanamh sna cásanna is casta. 

 Cinnteacht a thabhairt maidir leis na socruithe chun riar ar theagasc na Gaeilge do na daltaí 

sin a thógtar amach ó sheomraí ranga mar gheall ar dheacrachtaí iompraíochta agus nach 

bhfaigheann, dá dheasca seo, an rochtain chéanna ar fhoghlaim na Gaeilge. 

 Treoir níos mó maidir le hincháilitheacht do dhíolúine dhaltaí Éireannacha a bhfuil an Béarla 

mar theanga bhreise ag a gcuid tuismitheoirí. 
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 An gá atá le nádúr comhtháite churaclam na bunscoile, comhthéacs teanga na scoile agus 

cúlra teanga na ndaltaí a chur san áireamh; níor chóir díolúine ón staidéar ar an nGaeilge a 

cheadú ach ag leibhéal na hiar-bhunscolaíochta agus níor chóir díolúine a dheonú i 

nGaelscoileanna ná i scoileanna Gaeltachta.    

 

Mhol na príomhoidí freisin go bhfuil breis socruithe praiticiúla eile ann a d'fhéadfaí a mheabhrú le 

tacaíocht a thabhairt do chur i bhfeidhm an phróisis díolúine ag leibhéal na scoile:  

 Caighdeánú a dhéanamh ar na huirlisí measúnaithe a úsáideann síceolaithe.  

 Athbhreithniú ar an dualgas, an uair a bhíonn incháilitheacht do dhíolúine á mheas, nach 

nglacfaí ach le measúnú iomlán síceolaíochta a rinneadh nach mó ná dhá bhliain roimh an 

iarratas ar dhíolúine.    

 Céimeanna a ghlacadh chun dul i ngleic leis an débhrí atá sa Chiorclán reatha agus Guidelines 

for Psychologists maidir le díolúine a dheonú, rud a mhaolódh an brú ó thuismitheoirí. 

 Níos mó eolais a thabhairt do thuismitheoirí ar na buntáistí a bhaineann le foghlaim an dara 

teanga. 

 Leasú a dhéanamh ar an deimhniú díolúine ón nGaeilge chun go mbeadh síniú chathaoirleach 

an bhoird bainistíochta ann. 

 Aitheantas níos fearr a thabhairt do riachtanais daltaí ón gcoigríoch a chomhlíonann na critéir 

dhíolúine ach a bhfuil an cumas agus an spéis acu an Ghaeilge a fhoghlaim mar thríú teanga 

nó mar theanga bhreise. 

 

4.6 Príomhthátail  

Scrúdaigh an chaibidil seo na próisis trína ndeonaítear díolúintí ó staidéar a dhéanamh ar na nGaeilge 

i gcás sé cinn de bhunscoileanna cás-staidéir. Aithnítear nach féidir ginearálú a dhéanamh ar dhaonra 

iomlán na scoileanna bunaithe ar an gcleachtas i sampla chomh beag sin de scoileanna agus gur féidir 

go bhfuil líon na ndíolúintí sna sé scoil níos airde ná an gnáthlíon sa mhórdhaonra scoileanna mar 

gheall ar an gcaoi ar roghnaíodh na scoileanna le haghaidh na gcás-staidéar. É sin ráite, tugann na 

cásanna staidéir léargais luachmhara ar fheidhmiú na bpróiseas trína ndeonaítear díolúintí sna 

bunscoileanna agus ar na dúshláin a bhaineann le forfheidhmiú Chiorclán 12/96.  

 

Cur i bhfeidhm na bpróiseas díolmhaithe  

 Mheas cigirí gur deonaíodh tromlach na ndíolúintí mar ba chuí.  

 Deonaíodh beagnach dháchúigiú de na díolúintí do dhaltaí sna scoileanna ar tugadh cuairt 

orthu go mícheart, é sin nó go raibh easpa eolais ábhartha i gcomhaid na ndaltaí chun an 

cinneadh ceart a dhéanamh. 

 D’fhéadfadh go mbeadh deonú díolúintí go míchuí i gceist mar gheall ar easpa tuisceana i 

measc phearsanra na scoileanna ar théarmaí Chiorclán 12/96, go háirithe maidir leis na critéir 

do dhaltaí a bhfuil sainmhíchumais foghlama/míchumais/RSO acu agus daltaí ó thar lear.  

 

 

Pearsanra a bhí páirteach 

 Bhí éagsúlacht sa phearsanra a bhí freagrach as díolúintí a dheonú thar na sé cinn de 

scoileanna cás-staidéir.  
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 I gceithre cinn de na scoileanna, ba bheag baint a bhí má bhí aon bhaint in aon chur ag an 

mbord bainistíochta leis an bpróiseas agus i gcás amháin bhí an fhreagracht tarmligthe go dtí 

an múinteoir tacaíocht foghlama.  

 Tugadh easpa comhleanúnachais faoi deara thar na scoileanna cás-staidéir maidir leis na 

páirtithe ábhartha sa scoil a thabhairt isteach sa phróiseas cinnteoireachta maidir le díolúine 

ó staidéar na Gaeilge.  

 I dtrí cinn de na scoileanna, chuaigh an príomhoide i gcomhairle leis an bpríomhoide 

tánaisteach nó leis an gcomhordaitheoir RSO.   

 

Scrúdú doiciméid agus idirchaidreamh le páirtithe ábhartha sa phróiseas cinnteoireachta 

 Ba léir réimse cleachtais a bheith ann maidir leis an gcaoi a ndearnadh doiciméadú a scrúdú 

agus a úsáid mar thaca le hiarratas.  

 I gcás trí cinn de na scoileanna cás-staidéir tuairiscíodh go ndearnadh an doiciméadú ar fad a 

scrúdú go cúramach.  

 Bhain deacracht ar leith le teacht ar thuairiscí síceolaíochta agus iarratais á bpróiseáil.  

 Thar na scoileanna cás-staidéir fuarthas gur úsáideadh tuairiscí ó shíceolaithe i gcleachtais 

phríobháideacha in 56% de na cásanna mar thaca le hiarratais ar dhíolúine.  

 Thuairiscigh dhá cheann de na scoileanna gur ghlac siad le moltaí ó shíceolaithe fiú nuair a bhí 

moladh do dhíolúine ag teacht salach ar théarmaí an Chiorcláin.  

 Ní raibh mórán de na príomhoidí sna scoileanna cás-staidéir ar an eolas go bhféadfadh siad 

comhairle a fháil ón Roinn agus leath díobh a d’iarr comhairle na Seirbhíse Náisiúnta 

Síceolaithe Oideachais go rialta.  

 

Cumarsáid le tuismitheoirí/caomhnóirí 

 Thar na scoileanna cás-staidéir ba thuismitheoirí/chaomhnóirí a chuir tús leis an bpróiseas 

maidir le hiarratas a dhéanamh ar dhíolúine ó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge. Bhí 

éagsúlacht cleachtas ann maidir le cé acu an ndearnadh na hiarratas seo i scríbhinn mar atá 

leagtha síos i gCiorclán 12/96 nó ó bhéal.  

 Bhí éagsúlacht sa chleachtas mar a bhain le tuismitheoirí a chur ar an eolas maidir leis na 

nósanna imeachta agus an himpleachtaí le gníomhú ar an díolúine. 

 Fuarthas go mba fhachtóir an-tábhachtach an leibhéal ranga ina raibh daltaí rollaithe nuair a 

tháinig sé chuig iarratais a dhéanamh ar dhíolúine agus go ndearnadh líon mór iarratas nuair 

a bhí daltaí sna ranganna sinsearacha.  

 Thuairiscigh príomhoidí brú ó thuismitheoirí chun díolúine a dheonú dá leanbh go háirithe 

nuair a bhí an dalta sna ranganna sinsearacha sa bhunscoil toisc go leanann feidhm an díolúine 

sin san iar-bhunscoil.   

 Mhol príomhoidí go raibh gá le tuismitheoirí a chur ar an eolas maidir leis na buntáistí a 

bhaineann le foghlaim an dara teanga.  

 

Díolúintí a dheónú de réir théarmaí na gCiorclán 

 Léirigh comhaid a scrudaíodh sna sé scoil cás-staidéár gur deonaíodh 63% de na díolúintí de 
réir théarmaí an Chiorcláin.  

 Tuairiscíodh gurb é an chúis leis an sciar de dhíolúintí a deonaíodh ach nach raibh ag teacht 

le téarmaí an Chiorcláin ná easpa trédhearcachta na gcritéar agus go bhféadfaí níos mó ná 
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aon léamh amháin a dhéanamh orthu, go háirithe mar a bhain le daltaí le RSO agus scóir IQ i 

gcás daltaí le saindeacrachtaí foghlama.  

 Bhí easpa comhleanúnachais laistigh de agus thar na bunscoileanna maidir le cloí le téarmaí 

an Chiorcláin fiú sna cásanna sin ina raibh sé an-soiléir nár chóir díolúine a dheonú.  

 

Eisiúint Teastais Díolúine  

 Bhí éagsúlacht cleachtas sna scoileanna cás-staidéir maidir le heisiúint deimhnithe díolúine.  

 D’eisigh ceithre cinn de na scoileanna deimhniú díolúine do thuismitheoirí.  

 

Coinneáil taifid 

 I dtrí cinn de na scoileanna cás-staidéir bhain dea-chleachtas le coinneáil taifid ach 

tuairiscíodh bearnaí móra a bheith ag roinnt le coinneáil chomhaid na ndaltaí sna trí cinn eile 

de scoileanna.  

 In dhá cheann de na scoileanna, thuairiscigh príomhoidí go raibh easpa doiciméadú i roinnt 

cásanna de bharr gur dheonaigh an scoil díolúine ar fhorais bainteach le comhbhá do 

riachtanais speisialta scoláirí. 

 

Aistriú faisnéise 

 Níorbh léir gur aistrigh na scoileanna cás-staidéir cóip den deimhniú díolúine chuig na hiar-

bhunscoileanna cuí nuair a chríochnaigh an dalta a c(h)uid bunscolaíochta mar a leagtar 

amach sa Chiorclán. I gcás dhá cheann de na scoileanna, ba ar na tuismitheoirí a leagadh an 

fhreagracht seo.   

 Ní i gcónaí a chuir scoileanna an Roinn ar an eolas faoi na díolúintí ar fad ó staidéar a 

dhéanamh ar an nGaeilge a dheonaigh siad.  

 

Socrúcháin do dhaltaí díolmhaithe le linn ceachtanna Gaeilge 

 I gceithre cinn de na scoileanna cás-staidéir, ceadaíodh do dhaltaí fanacht sa rang agus a 

bheith rannpháirteach lena gcomhscoláirí nuair a bhí an ceacht Ghaeilge ar siúl. 

 Sa chás ina raibh tacaíocht bhreise foghlama le fáil ag daltaí, ba ghnách iad a thógáil as an 

seomra ranga le linn don cheacht Ghaeilge a bheith ar siúl.   
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Caibidil 5 Cuairteanna cás-staidéir ar iar-bhunscoileanna 
 

5.1 Réamhrá 

Leagann an chaibidil seo amach torthaí na gcás-staidéar a rinne cigirí na Roinne i sampla d’iar-

bhunscoileanna. Mar a bhí leis na cuairteanna cás-staidéir ar bhunscoileanna, ba é cuspóir na gcás-

staidéar seo cíoradh a dhéanamh ar na próisis trína ndeonaítear díolúintí ó staidéar na Gaeilge ag 

leibhéal na scoile agus saincheisteanna a bhaineann leis na nósanna imeachta maidir le díolúintí mar 

atá leagtha amach i gCiorclán M10/94 a aithint.  

 

 

5.2 Modheolaíocht 

Sé iar-bhunscoil ó chomhthéacsanna éagsúla a roghnaíodh le haghaidh cuairteanna cás-staidéir. I 

measc na scoileanna seo bhí:  

 scoil táille do scoláirí cónaithe agus lae  

 scoil chuimsitheach 

 pobalscoil le habhantrach tuaithe agus uirbeach araon 

 meánscoil dheonach i mbaile mór do bhuachaillí   

 scoil táille comhoideachais i suíomh uirbeach  

 scoil faoi phátrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna.  

 

Roghnaíodh gach ceann de na scoileanna cás-staidéir ar an mbonn go raibh líon leordhóthanach 

scoláirí iontu a raibh díolúintí ó staidéar na Gaeilge acu, mar a léirigh na tuairisceáin bhliantúla chuig 

an Roinn, chun mionscrúdú a éascú ar na próisis a úsáidtear chun díolúintí a cheadú i ngach scoil acu.  

 

Bhí an modh oibre a úsáideadh sna cuairteanna cás-staidéir ar iar-bhunscoileanna cosúil leis an modh 

a úsáideadh sna cuairteanna cás-staidéir bunscoileanna, mar a rinneadh cur síos air i gCaibidil 4. 

Rinneadh cás-staidéar píolótach i scoil amháin sular tugadh faoi chuairteanna ar chúig scoil an 

phríomhstaidéir. Beirt chigirí a rinne gach cuairt thar thréimhse aon lae amháin. Rinne na cigirí 

athbhreithniú ar na próisis a chuireann scoileanna aonair i bhfeidhm agus díolúintí ó staidéar na 

Gaeilge á ndeonú, agus mar chuid de seo, rinneadh athbhreithniú ar an méid a scrúdaigh na scoileanna 

cáipéisí ábhartha chun bonn eolais a thabhairt dá gcinntí maidir le díolúine agus an méid díolúintí ó 

staidéar na Gaeilge a dheonaíonn scoileanna de réir na gcritéar atá leagtha amach i gCiorclán M10/94.  

 

I rith gach cuairte, rinneadh agallaimh le pearsanra ábhartha sna scoileanna agus scrúdaíodh na 

cáipéisí i gcomhaid díolúine na scoláirí chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht riarachán phróiseas 

na ndíolúintí ó staidéar na Gaeilge. Ullmhaíodh ráitis achomair ar chur i bhfeidhm na bpróiseas 

díolúine sna scoileanna cás-staidéir agus rinneadh anailís orthu. Cuirtear na príomhthéamaí agus na 

príomhthorthaí ón anailís sin ar fáil sa chaibidil seo.  

 

5.3 Forléargas ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge sna hiar-bhunscoileanna cás-staidéir 

I gcúig cinn de na hiar-bhunscoileanna ar tugadh cuairt orthu, tugadh sonraí do na cigirí ar líon iomlán 

na scoláirí a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge acu chomh maith le líon na scoláirí ar dheonaigh an 
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iar-bhunscoil na díolúine dóibh. Ní raibh cigirí ábalta teacht ar na sonraí seo sa séú scoil de dheasca 

easnaimh mhóra sna cáipéisí agus sna taifeadtaí díolúine sa scoil sin.  

 

Sna cúig iar-bhunscoil cás-staidéir ina raibh sonraí ar fáil ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge, bhí 3106 

scoláire rollaithe (Tábla 5.1). Bhí díolúine ó staidéar na Gaeilge ag 422 (13.6%) scoláire. Tá sé seo os 

cionn líon na scoláirí (9.4%) sna hiar-bhunscoileanna go ginearálta a raibh díolúine acu ó staidéar na 

Gaeilge nuair a rinneadh na cás-staidéir in 2014. As na scoláirí a raibh díolúine acu, ba iad na hiar-

bhunscoileanna féin a dheonaigh díolúine ó staidéar na Gaeilge do 137 scoláire (33%)14. D’aibhsigh na 

comhchainteanna idir na cigirí agus na príomhoidí nach raibh an Ghaeilge ar bun ag líon beag ach 

suntasach scoláirí iar-bhunscoile cé nach raibh siad incháilithe do dhíolúine oifigiúil ó staidéar na 

Gaeilge. Tá an chosúlacht air mar sin, go bhfuil sciar na scoláirí nach bhfuil ag déanamh staidéir ar an 

nGaeilge níos airde ná an figiúirí atá luaite anseo. 

 
Tábla 5.1 Sciar na scoláirí le díolúine ó staidéar na Gaeilge sna hiar-bhunscoileanna cás-staidéir. 

 Líon scoláirí  Líon scoláirí le 

díolúine  

% le díolúintí Díolúintí a 

deonaíodh san 

iar-bhunscoil 

Scoil A 250 47 18.8% 24 

Scoil B 461 116 25.2% 13 

Scoil D 900 64 7.1% 18 

Scoil E 522 32 6.1% 13 

Scoil F 973 163 16.8% 69 

Iomlán  3106 422 13.6% 137 

Scoil C 382 NA NA15 1416 

. 

 

I mbunús na gcomhad a scrúdaíodh i rith na gcuairteanna cás-staidéir, bhain cuid mhaith de na 

díolúintí le sain-mhíchumas foghlama agus le scoláirí a bhí tagtha ó thar lear tar éis 11 bhliain d’aois. 

Measadh go raibh deacracht foghlama ginearálta éadrom nó deacracht foghlama ginearálta éadrom 

teorannach ag líon i bhfad níos lú scoláirí eile. Deonaíodh díolúine do líon an-bheag scoláirí iar-

bhunscoile ar an mbonn go raibh míchumas foghlama ginearálta orthu de dheasca lagú céadfach 

tromchúisí.” Deonaíodh líon an-bheag díolúintí ó staidéar na Gaeilge freisin ar an ábhar go raibh 

scoláirí ar scoil speisialta roimhe sin, scoileanna nach raibh an Ghaeilge ar an gcuraclam iontu. 

Tuairiscíodh nach raibh Béarla ná Gaeilge ag roinnt scoláirí agus iad ag rollú san iar-bhunscoil. 

 

In dhá cheann de na scoileanna ar tugadh cuairt orthu, bhí díolúine ó staidéar na Gaeilge ag líon 

suntasach scoláirí, mar gheall, den chuid is mó, ar líon na scoláirí ón gcoigríoch. Deonaíodh na díolúintí 

                                                           
14Tugann seo le fios gur sa bhunscoil a deonaíodh na díolúintí do bhunús na scoláirí sna scoileanna cás-staidéir. Ní cosúil go 
bhfuil sé seo ag teacht le patrún na ndíolúintí a deonaíodh den chéad uair mar a fheictear i dtáblaí 3.1 agus 3.4 i gCaibidil 3. 
Tugann na táblaí seo le fios gur san iar-bhunscoil a dheonaítear bunús na ndíolúintí in aon bhliain amháin faoi leith.  
15 Níor fhéidir líon beacht na ndíolúintí a oibriú amach san iar-bhunscoil seo de dheasca easnaimh shuntasacha sna cáipéisí 

ar dhíolúintí. 
16 Cé go raibh na cigirí ábalta a dhéanamh amach gur deonaíodh díolúintí ó staidéar na Gaeilge do cheithre scoláire dhéag 

san iar-bhunscoil seo, is féidir nach bhfuil sé seo cruinn. Níorbh fhéidir a dhéanamh amach i dtrí cinn de na comhaid, ar a 
laghad, a scrúdaíodh cathain a deonaíodh an díolúine den chéad uair. 
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ar an mbonn go raibh a gcuid oideachais go dtí seo faighte acu thar lear agus, i gcuid mhór cásanna, 

go dtí go raibh siad níos sine ná 11 bhliain, rud a fhoráiltear i gCiorclán M10/94. I scoil cás-staidéir eile, 

bhí líon ard scoláirí a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge acu ar an ábhar gur pháistí de chuid imirceach 

iad. Thuairiscigh an iar-bhunscoil seo go raibh scoláirí ar an scoil acu ó 25 thír dhifriúla. Arís eile, fuair 

cuid mhaith de na scoláirí seo oideachas thar lear go raibh siad 11 bhliain d’aois, agus i roinnt cásanna, 

go raibh siad níos sine ná sin.   

 

5.4 Feidhmiú próisis díolúine sna hiar-bhunscoileanna cás-staidéir.  

Tugann an roinn seo forléargas ar an gcaoi ar chuir na hiar-bhunscoileanna cás-staidéir na 

príomhphróisis i bhfeidhm a bhaineann le díolúine a dheonú ó staidéar na Gaeilge. 

 

5.4.1 Pearsanra a bhíonn páirteach i ndeonú díolúintí ó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge  

I gceithre cinn de na sé iar-bhunscoil ar tugadh cuairt orthu, bhí páirt lárnach ag na príomhoidí san 

imscrúdú agus sa chinneadh maidir le hinchálitheacht scoláirí do dhíolúine ó staidéar na Gaeilge. 

Lorgaíodh comhairle an chomhordaitheora RSO nó comhairle an treoirchomhairleora agus measúnú 

á dhéanamh ar incháilitheacht an iarratasóra do dhíolúine. In iar-bhunscoil amháin, tarmligeadh an 

tasc maidir le hincháilitheacht scoláirí do dhíolúine chuig an gcomhordaitheoir RSO, a fuair liúntas sa 

bhreis, maoinithe ag an mbord mbainistíochta, chun an ról seo a chomhlíonadh. I measc na gcúiseanna 

ar tarmligeadh an tasc seo bhí easpa ama agus easpa taithí. I scoil eile, bhí an fhreagracht mar a bhain 

le deonú díolúintí ar an dtreoirchomhairleoir.  

  

5.4.2 Scrúdú cáipéisíochta agus teagmháil le páirtithe ábhartha chun bonn eolais a chur faoi 

chinntí. 

Leagann Ciorclán M10/94 amach go sásóidh údaráis scoile iad féin maidir leis an bhfianaise 

cáipéisíochta a chuireann tuismitheoir nó caomhnóir isteach le tacaíocht a thabhairt d’iarratas ar 

dhíolúine ó staidéar na Gaeilge do scoláire.  

 

Thuairiscigh gach scoil cás-staidéir go ndearnadh machnamh cúramach ar cháipéisí a tugadh le 

tacaíocht a thabhairt don iarratas ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge agus gur tugadh aird faoi leith ar 

athbhreithniú a dhéanamh ar thuairiscí síceolaíochta chun a dhéanamh amach ar chuí díolúine ó 

staidéar na Gaeilge a dheonú. Lorg trí cinn de na sé scoil an dara tuairim óna síceolaí ón tSeirbhís 

Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais má bhí siad éiginnte faoi cé acu an raibh scoláire incháilithe do 

dhíolúine nó nach raibh. Ní raibh ach dhá cheann de na scoileanna eolach go bhféadfaidís comhairle 

a iarraidh ón Rannóg Tuismitheoirí, Foghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí sa Roinn, má bhí siad éiginnte 

faoi incháilitheacht do dhíolúine ó staidéar na Gaeilge.  

 

Léiríonn tábla 5.2 foinse na dtuairiscí síceolaíochta, nuair a bhí siad ar fáil, sna comhaid díolúine a 

scrúdaigh na cigirí sna scoileanna cás-staidéir. Ba chóir a thabhairt faoi deara, i gcás cuid de na comhaid 

díolúine a scrúdaíodh, nár aistríodh tuairiscí ábhartha leis an scoláire ón mbunscoil fhriothálach agus 

nach raibh siad ar fáil san am ar tugadh na cuairteanna cás-staidéir.  

 

Léirigh athbhreithniú ar thuairiscí na síceolaithe a bhí i gcomhaid na scoláirí agus a bhí ar fáil do na 

cigirí ag am na gcuairteanna cás-staidéir, gur úsáideadh tuairiscí ó shíceolaithe i gcleachtais 

phríobháideacha (71%) níos minice trasna na scoileanna cás-staidéir chun tacaíocht a thabhairt 
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d’iarratais ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge ná mar úsáideadh tuairiscí ón tSeirbhís Náisiúnta 

Síceolaíochta Oideachais nó forais phoiblí (21%). Ba léir go raibh ceithre cinn de na scoileanna ag brath 

ar thuairiscí ó shíceolaithe i gcleachtais phríobháideacha; níor baineadh úsáid as tuairiscí ón tSeirbhís 

Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais nó tuairiscí ó fhorais a mhaoiníonn an ciste poiblí níos minice ach 

in aon cheann amháin de na scoileanna.   

 
Tábla 5.2 Forléargas ar sholáthar tuairiscí síceolaíochta ag gníomhaireachtaí éagsúla   

Tuairiscí Scoil A Scoil B Scoil C Scoil E Scoil F Iomlán Scoil D 

Líon na gcomhad 

a scrúdaíodh 

47 30 29 27 30 163 18 

Líon na gcomhad 

ina raibh tuairiscí 

síceolaíochta ar 

fáil 

21 22 16 11 9 79 

(100%) 

* 

Tuairiscí ón 

tSeirbhís 

Náisiúnta 

Síceolaíochta 

Oideachais ó 

fhorais a 

mhaoiníonn an 

ciste poiblí 

7 2 11 2 1 23 

(29%) 

* 

Tuairiscí ó 

shíceolaithe i 

gcleachtais 

phríobháideacha 

14 20 5 9 8 56 

(71%) 

* 

* Ba í seo ceann de na scoileanna píolótacha agus níor bailíodh an t-eolas seo i rith na cuairte píolóta. 

 

Tharraing roinnt príomhoidí ar cuireadh agallamh orthu i rith na gcuairteanna ar na scoileanna cás-

staidéir ceist faoi fheiliúnacht na moltaí a bhaineann le díolúintí ó staidéar na Gaeilge sna tuairiscí 

síceolaíochta. Bhí deacracht ag beirt phríomhoidí leis na tuairiscí a scríobh síceolaithe i gcleachais 

phríobháideacha, áit nach raibh na moltaí maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge ag teacht le téarmaí 

Chiorclán M10/94. Thuairiscigh beirt as an seisear príomhoidí go raibh tuismitheoirí sásta íoc go 

príobháideach as tuairiscí a mhol díolúine ó staidéar na Gaeilge. Tuairiscíodh freisin go raibh 

tuismitheoirí eolach ar shíceolaithe faoi leith a bhí sásta, ag teacht le mianta na dtuismitheoirí, díolúine 

ó staidéar na Gaeilge a mholadh, in ainneoin nach raibh sé ag teacht le téarmaí Chiorcláin na Roinne.  

  

Thuairiscigh leath de na príomhoidí sna scoileanna cás-staidéir nár chuir siad i gcoinne síceolaithe a 

mhol díolúine ó staidéar na Gaeilge a dheonú fiú nuair ba shoiléir nach raibh cás an scoláire ag teacht 

leis na critéir. Mar phríomhoidí, bhraith siad nach raibh siad cáilithe a ndóthain chun cur i gcoinne 

moladh ó shíceolaí. Tuairiscíodh i scoil amháin freisin, san áit a mbíonn éiginnteacht ann maidir le 

cásanna teorannacha díolúine, go molann an scoil do thuismitheoirí go ndéanfaí athmheasúnú ar an 

scoláire chun scóir níos fabhraí a fháil chun incháilitheacht a bhaint amach do dhíolúine ó staidéar na 

Gaeilge.  
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5.4.3 Cumarsáid le tuismitheoirí 

De réir Chiorclán M10/94, cuirfidh tuismitheoir nó caomhnóir iarratas i scríbhinn le haghaidh díolúine 

ó staidéar na Gaeilge chuig príomhoide na scoile ag sonrú na gcúiseanna a bhfuiltear ag lorg díolúine 

le fianaise in éineacht leis ar aois agus scolaíocht roimhe sin mar is cuí do na cúiseanna a luaitear. Den 

chuid is mó, is beag cáipéisí ó thuismitheoirí a bhí ar fáil i gcomhaid díolúine na scoláirí sna hiar-

bhunscoileanna cás-staidéir. Rinneadh an teagmháil le tuismitheoirí ar ghuthán nó ag cruinnithe duine 

le duine le baill den fhoireann bhainistíochta shinsearach, treoircomhairleoirí nó comhordaitheoirí 

RSO.  

 

Thuairiscigh gach ceann de na scoileanna cás-staidéir, tar éis athbhreithniú ar mheasúnú síceolaíochta 

oideachais agus téarmaí Chiorclán M10/94 a chur san áireamh, gur pléadh an cinneadh díolúine ó 

staidéar na Gaeilge le tuismitheoirí/caomhnóirí ar an gcéad ásc. Thuairiscigh dhá cheann de na 

scoileanna go raibh fíorbheagán scoláire acu a bhí incháilithe do dhíolúine ó staidéar na Gaeilge faoi 

théarmaí an Chiorcláin ach, le cead a dtuismitheoirí, a lean ar aghaidh ag déanamh staidéir ar an 

nGaeilge. Thuairiscigh beirt de na príomhoidí gur imir tuismitheoirí tionchar míchuí orthu díolúintí ó 

staidéar na Gaeilge a dheonú. Thuairiscigh scoil amháin atá faoi mhí-bhuntáiste sóisialta suntasach 

agus a raibh líon mór scoláirí a raibh Béarla mar theanga bhreise rollaithe acu, gur bheag an spéis a 

bhí ag tuismitheoirí sa Ghaeilge nó ina leanaí a bheith ag foghlaim na teanga.  

 

5.4.4 Deonú díolúintí ó staidéar na Gaeilge de réir Chiorclán M10/94 

Scrúdaíodh comhaid díolúine scoláirí i ngach scoil cás-staidéir lena dheimhniú ar deonaíodh díolúintí 

ó staidéar na Gaeilge de réir théarmaí Chiorclán M10/94. 

 

Mar a léirítear i dTábla 5.3, as 181 scoláire ar fad ar scrúdaigh cigirí a gcomhaid, deonaíodh díolúine ó 

staidéar na Gaeilge do 87 (48.1%) acu de réir théarmaí Chiorclán M10/94. Níor deonaíodh díolúintí ó 

staidéar na Gaeilge do 69 (38.1%) scoláire sna scoileanna cás-staidéir go léir de réir an Chiorcláin. I 

scoil amháin ní raibh níos mó ná trí chúigiú de na scoláirí ar athbhreithníodh a gcomhaid díolúine 

incháilithe do dhíolúine. I gcás 25 (13.8%) scoláire a raibh díolúine acu sna scoileanna cás-staidéir go 

léir, bhí easpa eolas ábhartha ina gcomhaid díolúine lena chur ar a gcumas do chigirí a chinneadh an 

raibh deonú an díolúine cuí.   

 

In dhá cheann de na sé iar-bhunscoil, bhreathnaigh cigirí go raibh easnaimh thromchúiseacha maidir 

le téarmaí Chiorclán M10/94 a léirmhíniú, go háirithe maidir le scoláirí a raibh RSO acu. I gceithre cinn 

de na scoileanna, bhí eolas maith ar théarmaí an Chiorcláin le heasnaimh bheaga áirithe breathnaithe 

maidir le tuiscint ar na critéir go léir arbh éigean a chur san áireamh sa phróiseas cinnteoireachta.  

 

Is cóir a nótáil gur deonaíodh líon mór de na díolúintí ó staidéar na Gaeilge sna bunscoileanna 

friothálacha, de bhun moladh i dtuairisc shíceolaíoch, mar a cuireadh san áireamh sna comhaid a 

scrúdaíodh. Dúirt cuid de na príomhoidí ar cuireadh agallamh orthu gur léir nach raibh roinnt scoláirí 

incháilithe do dhíolúine ó staidéar na Gaeilge, ach gur deonaíodh ceann dóibh sa bhunscoil.  
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Tábla 5.3 Feidhmiú théarmaí Chiorclán M10/94  

 Scoil A Scoil B Scoil C Scoil D Scoil E Scoil F Iomlán 

Líon comhad a 

scrúdaíodh 

47 30 29 18 27 30 181 

Díolúintí a 

deonaíodh mar 

ba chuí  

26 16 12 11 3 19 87 

(48.1%) 

Díolúintí nár 

deonaíodh mar 

ba chuí 

16  

(34%) 

12  

(40%) 

11  

(38%) 

4 

 (22%) 

17  

(62%) 

9  

(30%) 

69 

(38.1%) 

Díolúintí nár 

léir gur chuí iad 

5 2 6 3 7 2 25 

(13.8%) 

 

5.4.5 Aistriú eolais 

Leagann Ciorclán 12/96 amach gur chóir d’údaráis bhunscoile cóip den deimhniú díolúine a chur go 

dtí an iar-bhunscoil ábhartha nuair atá a c(h)uid oideachais bunscoile i gcrích ag an scoláire. Ach ba 

léir ó chomhráite le príomhoidí na n-iar-bhunscoileanna cás-staidéir go raibh an t-aistriú eolais idir 

bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna míshásúil. 

 

Thuairiscigh gach ceann de na sé iar-bhunscoil cás-staidéir gur lorg siad eolas ó thuismitheoir a bhí ag 

rollú a leanaí sa chéad bhliain nó i mblianta ina dhiaidh sin maidir le díolúintí ó staidéar na Gaeilge a 

deonaíodh sa bhunscoil. Sa chás gur mhaígh tuismitheoir nó scoláire go raibh díolúine i bhfeidhm, lorg 

gach scoil deimhniú díolúine. Níor thuairiscigh aon scoil deimhniú díolúine a fháil mar 

ghnáthchleachtas ó thuismitheoirí nó ó bhunscoileanna, mar a leagtar amach sa Chiorclán. 

Thuairiscigh gach ceann de na sé scoil gur ghlac sé a lán ama agus go raibh sé deacair ina lán cásanna 

an deimhniú díolúine a lorg ó thuismitheoirí nó ó scoileanna ábhartha. Thuairiscigh ceithre cinn de na 

sé scoil nárbh fhéidir deimhniú díolúine a fháil do gach scoláire incháilithe.  

 

Bhí tuismitheoirí na scoláirí seo, agus ina lán cásanna na scoláirí féin, den tuairim go raibh díolúine acu 

go deimhin ó staidéar na Gaeilge agus nach mbeifí ag tnúth leo Gaeilge a fhoghlaim. Is beag Gaeilge, 

nó Gaeilge ar bith, a ndearna na scoláirí staidéar uirthi ar feadh roinnt blianta sa bhunscoil, mar bhí 

siad ag freastal ar thacaíocht foghlama le linn ceachtanna Gaeilge. Chruthaigh sé seo deacracht 

shuntasach do na scoileanna agus chuir sé le dearcadh diúltach na scoláirí i leith na Gaeilge agus bhí 

dúshláin áirithe acu ag tabhairt faoin ábhar arís. Thuairiscigh príomhoide amháin, cé go n-éilítear ar 

scoláirí mar seo staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge ag an tús, go ndeonaítear ina lán cásanna díolúine 

ó staidéar na Gaeilge lasmuigh de théarmaí an Chiorcláin tar éis tréimhse ama, mar gheall ar an 

deacracht mhór a bhíonn ag na scoláirí le foghlaim na Gaeilge. Chuir an príomhoide seo in iúl do chigirí 

chomh maith gur ábhar mór imní é ceist na scoláirí a thagann chun na hiar-bhunscoile gan díolúine ón 

nGaeilge agus nach ndearna staidéar ar an nGaeilge le tréimhse áirithe do phríomhoidí scoileanna eile 

sa cheantar, rud a thugann le fios go bhfuil an tsaincheist níos forleithne.   

 

Chuir cúigear den seisear príomhoidí ar cuireadh agallamh orthu in iúl go raibh díolúintí ó staidéar na 

Gaeilge á ndeonú go rófhurasta agus, go deimhin, go hearráideach ina lán cásanna i mbunscoileanna. 

Thuairiscigh príomhoidí frustrachas mór leis an gceist seo nuair a chuirtear san áireamh go rabhthas 
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ag tnúth leo téarmaí Chiorclán na ndíolúintí a chur i bhfeidhm go dílis do scoláirí in iar-bhunscoileanna. 

Bhí sé seo an-soiléir sna doiciméid a fuair scoil cás-staidéir amháin ó cheann amháin dá bunscoileanna 

friothálacha a léirigh easnaimh thromchúiseacha i ndeonú díolúintí sa scoil fhriothálach sin. Mar 

shampla, chonacthas go raibh spásanna bána sa deimhniú díolúine ón mbunscoil san áit ar chóir 

ainmneacha na scoláirí a bheith taifeadta.  

 

Ní raibh cigirí in ann bailíocht 25 (13.8%) na ndíolúintí ó staidéar na Gaeilge a athbhreithníodh le linn 

na gcás-staidéar a dheimhniú mar gheall ar eolas neamhimleor sna comhaid agus/nó i dtuairiscí 

síceolaíochta. Mar shampla, thuairiscigh roinnt síceolaithe go raibh scóir thástála aimhréidh agus, dá 

bharr sin, ní raibh siad in ann a shocrú cad é go díreach an cumas cognaíoch a bhí ag roinnt scoláirí iar-

bhunscoile. As siocair go bhfuil cumas cognaíoch sa raon meánach riachtanach le haghaidh díolúine ó 

staidéar na Gaeilge a bhreithniú faoin gcatagóir a bhaineann le saindeacracht foghlama, fágann 

tuairisc atá balbh ar an gceist seo freagracht ar an iar-bhunscoil an cinneadh a dhéanamh ar cheart 

díolúine a dheonú nó a dhiúltú. I gcásanna mar seo, dheonaigh a lán de na príomhoidí sna scoileanna 

cás-staidéir an díolúine. 

 

D’aithin triúr as an seisear príomhoidí ar cuireadh agallamh orthu le linn na gcuairteanna cás-staidéir 

iar-bhunscoile go raibh daltaí rollaithe sa scoil nach raibh ag déanamh staidéir ar an nGaeilge ach nach 

raibh díolúine oifigiúil ón nGaeilge acu. Go ginearálta, ní raibh taifid nó fíorbheagán comhad díolúine 

don chohórt scoláire seo agus, mar sin, bhí sé doiligh a dheimhniú cén fáth go díreach ar ceadaíodh 

dóibh tarraingt as staidéar na Gaeilge. Bhí líon na scoláirí nach raibh ag déanamh staidéir ar an 

nGaeilge agus gan díolúine acu beag go ginearálta agus gan ach beirt nó triúr i gceist. Ach, in aon scoil 

amháin, thuairiscigh an príomhoide go raibh níos mó ná 20 scoláire nach raibh ag déanamh staidéir ar 

an nGaeilge agus nach raibh díolúine acu. Nuair a fiosraíodh é seo, tagraíodh do na deacrachtaí a bhí 

ann scoláirí iar-bhunscoile a raibh riachtanais foghlama bhreise acu a spreagadh, cé nach raibh na 

scoláirí seo incháilithe do dhíolúine faoi théarmaí an Chiorcláin.  

 

5.4.6 Coinneáil taifead 

Éilíonn Ciorclán M10/94 ar scoileanna doiciméid ábhartha a choinneáil a bhaineann le díolúintí ó 

staidéar na Gaeilge mar an t-iarratas, tuairisc scoile, tuairisc síceolaí, tuairisc speisialtóra leighis, agus 

cóip den deimhniú díolúine, agus iad a chur ar fáil lena scrúdú ag oifigigh na Roinne.  

 

Scrúdaíodh 181 chomhad díolúine ar fad sna sé iar-bhunscoil cás-staidéir ar fad. Níorbh fhéidir, áfach, 

gach comhad a athbhreithniú i roinnt scoileanna mar gheall ar shrianta ama agus an líon mór scoláirí 

a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge acu. Níor scrúdaíodh comhaid scoláirí a tháinig go hÉirinn tar éis 

dóibh 11 bhliain a bheith slánaithe acu nó scoláirí a raibh tacaíocht de dhíth orthu don Bhéarla mar 

theanga bhreise, mar go raibh siadsan incháilithe do dhíolúine ó staidéar na Gaeilge go huathoibríoch 

de réir théarmaí na gCiorclán. 

 

Fuair cigirí amach gur coinníodh taifid ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge de réir Chiorclán M10/94 i 

gceithre cinn de na sé scoil cás-staidéir. Sna scoileanna seo, bhí comhad ag scoláire ina raibh deimhniú 

díolúine, tuairisc shíceolaíoch, mar a raibh eolas ábhartha agus eolas bainteach eile a bhain, ina lán 

cásanna, le RSO. In dhá cheann de na scoileanna ar tugadh cuairteanna orthu bhí na comhaid coinnithe 

go dona le doiciméid ar iarraidh agus ba léir go raibh eolas neamhchruinn ina lán de na comhaid. 
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5.4.7 Soláthar do scoláirí a bhfuil díolúine acu ó staidéar na Gaeilge le linn ceachtanna Gaeilge  

Tá soláthar i gCiorclán 12/96 le haghaidh bunscoileanna inar féidir le daltaí a bhfuil díolúine acu ón 

nGaeilge fanacht sa rang le linn ceachtanna Gaeilge nó leas a bhaint as socrú eile ar nós a bheith ag 

obair ar ábhar eile. Níl aon tagairt i gCiorclán M10/94 do rannpháirtíocht scoláirí a bhfuil díolúine ó 

staidéar na Gaeilge acu sa churaclam Gaeilge.  

 

I mbunús na n-iarbhunscoileanna inar tugadh faoi chás-staidéar, tógtar scoláirí a bhfuil RSO acu, a 

chomhlíonann na critéir le haghaidh díolúine ó staidéar na Gaeilge de réir Chiorclán M10/94, amach 

as ranganna Gaeilge chun tacaíochtaí breise foghlama a fháil.  

 

5.4.8 Díolúintí agus Ollscoil na hÉireann  

I ngach institiúid tríú leibhéal ina mbronntar fochéimeanna de chuid Ollscoil na hÉireann (OÉ) bíonn 

Gaeilge ag teastáil ar Ghnáthleibhéal nó Ardleibhéal i scrúdú na hArdteistiméireachta le haghaidh 

máithreánaigh. Maidir le coláistí agus ollscoileanna eile in Éirinn nach de chuid OÉ iad, bíonn 

riachtanais iontrála difriúla i gceist.  

 

Cuireann OÉ próiseas díolúine ón nGaeilge i bhfeidhm trínar féidir le mic léinn as tíortha iasachta nó 

mic léinn a mheastar go bhfuil ‘deacracht faoi leith foghlama acu a chuireann isteach ar bhunscileanna 

sa mháthair-theanga (viz. Coinníoll disléicse a bhfuil díolúine dlite dó)’ cur isteach ar dhíolúine ó 

riachtanais mháithreánaigh OÉ maidir leis an nGaeilge agus le tríú teanga.17 Ar an ábhar go leagtar 

amach i gCiorcláin M10/94 agus 12/96 na Roinne critéir níos dúshlánaí maidir le díolúine, ní bhíonn 

cuid mhór scoláirí atá incháilithe le haghaidh díolúine ó OÉ i dteideal díolúine de réir chritéir na Roinne 

agus bíonn orthu staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge agus iad ar scoil.  

 

Thuairiscigh príomhoidí a cuireadh faoi agallamh le linn na gcás-staidéar iar-bhunscoile go gcruthaíonn 

an neamhréireacht idir critéir na Roinne agus OÉ deacrachtaí toisc go mbíonn an-bhrú ar na príomhoidí 

géilleadh do scoláirí a bhfuil díolúine OÉ acu éirí as staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge. Toisc go 

dtugtar an díolúine seo de chuid an OÉ do gach scoláire a rugadh taobh amuigh d’Éirinn, beag beann 

ar an uair a rollaigh siad, bíonn mionlach suntasach scoláirí i gceist i mórán iar-bhunscoileanna. I 

gceann de na hiar-bhunscoileanna cás-staidéir, bhí fianaise ann gur ceadaíodh do roinnt scoláirí a raibh 

díolúine ó OÉ acu éirí as an nGaeilge sa tsraith shinsearach. Léiríonn na deacrachtaí a chruthaíonn an 

tsaincheist seo an gá atá le hathbhreithniú a dhéanamh ar an mí-ailíniú idir critéir dhíolúine OÉ agus 

na Roinne.  

 

5.5 Dearcadh príomhoidí ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge 

Go ginearálta, bhí príomhoidí sna scoileanna cás-staidéir iar-bhunscoile i bhfách leis an nGaeilge agus 

léirigh siad spéis mhór i gcur chun cinn na teanga i measc scoláirí. Chuir na príomhoidí seo fáilte roimh 

an deis le linn na gcuairteanna cás-staidéir moltaí a thabhairt maidir le cur i bhfeidhm Chiorclán 

M10/94.  

 

                                                           
17 Tá na díolúintí seo ó chritéir na Gaeilge glactha ó shuíomh idirlín OÉ, www.nui.ie.  Is féidir critéir bhreise díolúine cosúil leis 
na cinn atá léirithe i gCiorclán na Roinne M10/94 maidir le scoláirí a bhfuil trí bliana nó níos mó caite acu lasmuigh d’Éirinn 
le linn a gcuid oideachais a bheith i bhfeidhm freisin i gcritéir díolúine OÉ.   

http://www.nui.ie/
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In ainneoin go raibh bunús na scoileanna cás-staidéir ag iarraidh téarmaí na gCiorclán reatha ón Roinn 

a chur i bhfeidhm, thuairiscigh príomhoidí go raibh sé dúshlánach agus doiligh acu na hiarratais ar 

dhíolúine a phróiseáil. Bhí sé seo fíor nuair a bhíothas ag plé le tuismitheoirí a bhí diongbháilte ag 

iarraidh díolúine a fháil dá bpáiste in ainneoin go mb’fhéidir nár shásaigh a bpáiste na critéir dhíolúine.  

 

Chomhairligh príomhoidí sna scoileanna cás-staidéir nár chuidigh an easpa soiléireachta ná treorach 

sa Chiorclán, mar shampla, nuair a iarraidh ar phríomhoidí cinneadh a ghlacadh maidir le cuid de 

chatagóirí scoláire a raibh RSO acu ar nós Neamhord de chuid Speictream an Uathachais, nach 

gcomhlíonann na critéir dhíolúine ó staidéar na Gaeilge ach ar féidir go bhfuil staidéar na Gaeilge ag 

cur isteach ar an scoláire. Thuairiscigh príomhoidí freisin go gcruthaíonn tuairiscí síceolaíochta 

ullmhaithe ag síceolaithe i gcleachtais phríobháideacha ina moltar díolúine lasmuigh de théarmaí 

Chiorclán M10/94 fadhbanna móra dóibh, go háirithe nuair a chuireann tuismitheoirí tuairiscí den 

chineál sin faoina mbráid. 

 

Dúshlán suntasach eile a thuairiscigh príomhoidí na scoileanna cás-staidéir ná aistriú faisnéise maidir 

le díolúine ó bhunscoileanna. Chomhairligh príomhoidí gur gá an próiseas a chuíchóiriú toisc go 

gcaitear barraíocht ama agus iarrachta ar lorg deimhniú díolúine nuair a rollaíonn scoláirí. Saincheist 

eile atá gaolmhar do seo is ea na scoláirí sin a mbíonn díolúine acu nuair a rollaíonn siad san iar-

bhunscoil agus é soiléir nach raibh siad incháilithe do dhíolúine agus iad ar an mbunscoil agus nach 

ndearna staidéar ar an nGaeilge sa bhunscoil.  

 

Mar atá léirithe thuas i Mír 5.4.8, cruthaíonn an neamhréireacht idir critéir na Roinne agus OÉ le 

haghaidh díolúintí ó staidéar na Gaeilge deacrachtaí do phríomhoidí toisc go mbíonn brú orthu, go 

háirithe ag leibhéal na hArdteistiméireachta, a cheadú do scoláirí le díolúine OÉ gan freastal ar 

ranganna Gaeilge. Bhain dúshlán ar leith len é seo a bhainistiú go háirithe nuair a bhí líon ard scoláirí 

a raibh díolúintí OÉ acu rollaithe sa scoil. 

 

I bhfianaise na ndúshlán agus na saincheisteanna seo, mhol príomhoidí na n-iar-bhunscoileanna roinnt 

gníomhartha lena n-áirítear:   

 Athbhreithniú ar Chiorcláin díolúine na Roinne agus na socruithe a ghabhann leo a shoiléiriú 

ionas gur féidir dul i ngleic leis na deacrachtaí reatha agus an dóigh a dtuigtear iad, chomh 

maith leis an easpa soiléireachta maidir le cuid de chatagóirí scoláire a bhfuil RSO acu m.sh. 

scoláirí a bhfuil Neamhord de chuid Speictream an Uathachais acu. 

 Seicliosta maidir le díolúintí a fhorbairt do gach scoil.  

 Treoirlínte soiléire a eisiúint chuig bunscoileanna maidir le tacaíochtaí breise oideachais a 

sholáthar do dhaltaí nach bhfuil incháilithe do dhíolúine agus a bhfuil deacrachtaí acu maidir 

le foghlaim na Gaeilge. 

 Treoirlínte soiléire a eisiúint do shíceolaithe i gcleachtais phríobháideacha maidir le critéir 

dhíolúine agus an dóigh lena gcur i bhfeidhm. 

 Bunachar sonraí a chur le chéile le haghaidh daltaí a bhfuil díolúine acu ó staidéar na Gaeilge 

i mbunscoileanna chun aistriú sonraí a bhaineann le díolúine idir bunscoileanna agus iar-

bhunscoileanna a éascú. 

 Ról níos mó a  bheith ag an Roinn maidir le díolúintí ó staidéar na Gaeilge a dheonú rud a 

réiteodh an brú áitiúil ó thuismitheoirí. 

 Próiseas díolúine OÉ a athbhreithniú ar bhonn práinne. 



51 
 

 

5.6 Príomhthátail 

Scrúdaíodh sa chaibidil seo na próisis trína ndeonaítear díolúintí ó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge 

ag leibhéal na scoile i sampla beag d’iar-bhunscoileanna. Aithnítear nach mbeifear in ann an cleachtas 

i sampla chomh beag sin scoileanna a ghinearálú do dhaonra ginearálta na hiar-bhunscolaíochta. Mar 

a bhí i gcás na mbunscoileanna cás-staideir, bhí an sciar de scoláirí le díolúine ó staidéar a dhéanamh 

ar an nGaeilge thar na sé n-iar-bhunscoile níos airde ná mar atá sa daonra ginearálta scoile ag an iar-

bhunleibhéal, agus go maith os a chionn i gcás dhá cheann de na scoileanna. Ní mór a mheabhrú gur 

deonaíodh dhá thrian de na díolúintí do scoláirí nuair a bhí siad ar an mbunscoil.  

Soláthraíonn na cásanna-staidéir iar-bhunscoile léargais luachmhara ar fheidhmiú na bpróiseas 

díolmhaithe agus ar na dúshláin a bhaineann le cur i bhfeidhm na socrúchán. Díríonn siad aird ar roinnt 

saincheisteanna breise: aistriú faisnéise maidir le díolúintí ó staidéar ar an nGaeilge idir bunscoileanna 

agus iar-bhunscoileanna agus an easpa comhsheasmhachta idir socruithe na Roinne agus OÉ maidir le 

díolúintí.  

Na cúinsí eisceachtúla inar deonaíodh díolúintí 

 Deonaíodh díolúintí ní ba mhinice sna cúinsí eisceachtúla seo a leanas:  

- sain-mhíchumas foghlama (Disléicse) 

- scoláirí a tháinig ó thar lear tar éis dóibh 11 bhliain d’aois a bheith slánaithe acu.  

Cur i bhfeidhm na bpróiseas díolmhaithe 

 Iar-bhunscoileanna a dheonaigh an tríú cuid de na díolúintí a bhí ag scoláirí18. 

 Deonaíodh níos lú ná leath de na díolúintí ó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge de réir 

théarmaí Chiorclán 10/94. 

 I gcás dhá chúigiú de na scoláirí le díolúine a n-athbhreithníodh a gcomhaid, ní raibh siad 

incháilithe do dhíolúine bunaithe ar an doiciméadú a bhí ar fáil. 

 Bhí faisnéis ábhartha a thabharfadh le fios an raibh nó nach raibh scoláire incháilithe do 

dhíolúine easnamhach i gcás os cionn 10% de na scoláirí a raibh díolúine acu agus ar 

scrúdaíodh a gcomhaid. 

 Léirigh plé le príomhoidí go raibh sciar beag ach suntasach de scoláirí iar-bhunscoile nach raibh 

i mbun staidéir ar an nGaeilge cé nach raibh a gcuinsí ag teacht le forálacha Chiorclán M10/94. 

Pearsanra a bhí páirteach 

 I gceithre cinn de na sé scoil bhí an príomhoide lárnach in iarratais a mheas agus sa phróiseas 

cinnteoireachta. 

 Sa dá scoil eile, tarmligeadh an fhreagracht maidir le cinnteoireacht ar incháilitheacht scoláire 

do dhíolúine chuig an gcomhordaitheoir RSO i gcás amháin agus chuig an treoirchomhairleoir 

sa chás eile. 

                                                           
18 Mar a luadh cheana, ní thagann sé seo leis an bpatrún deonaithe díolúintí thar na bunscoileanna agus na hiar-

bhunscoileanna go ginearálta. Deonaítear suas le dhá thrian den na díolúintí ar fad in aon bhliain ar leith thar na 
bunscoileanna agus na hiar-bhunscoileanna ar fad ag leibhéal na hiar-bhunscoile.  
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Scrúdú doiciméid agus idirchaidreamh le páirtithe ábhartha sa phróiseas cinnteoireachta 

 Sa chás nach raibh príomhoidí cinnte ar shásaigh iarrthóir na critéir do dhíolúine nó nár dhein, 

d’iarr leath de na príomhoidí sna scoileanna cás-staidéir comhairle ar pháirtithe seachtracha 

ar nós síceolaí sainithe ón tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais. 

 Níor thuig ach dhá cheann de na scoileanna cás-staidéir go bhféadfaí comhairle a lorg agus 

cásanna a chur faoi bhráid na Roinne. 

 Ba ó shíceolaithe i gcleachtais phríobháideacha iad 71% den na tuairicí síceolaíochta ba 

mhinice a úsáideach i ndeonú díolúintí.  

 Thuairiscigh leath de na príomhoidí nach ndeachaigh siad in aghaidh mholadh ó shíceolaí 

díolúine a dheonú, fiú nuair ba léir nár shásaigh an scoláire na critéir.  

Cumarsáid le tuismitheoirí/caomhnóirí 

 Thuairiscigh gach scoil gur pléadh an cinneadh díolúine a dheonú le 

tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) ar an gcéad áisc.  

 Thuairiscigh beirt de na príomhoidí gur chuir tuismitheoirí brú míréasúnta orthu díolúintí ó 

staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge a dheonú.  

 Ba bheag cáipéisíocht ó thuismitheoirí/caomhnóirí a bhí ar fáil sna comhaid díolúine a 

scrúdaíodh.  

 Tríd an nguthán nó i gcruinnithe aghaidh ar aghaidh a rinneadh cumarsáid le 

tuismitheoir(í)/caomhnóir(í). 

 

Díolúintí a dheónú de réir théarmaí na gCiorclán 

 Léirigh na comhaid a scrúdaíodh sna scoileanna cás-staidéir gur deonaíodh 48% de na díolúintí 

de réir théarmaí an Chiorcláin.  

 I scoil amháin, níor shásaigh tríchúigiú de na scoláirí a raibh díolúine deonaithe dóibh na critéir.  

 Thar na scoileanna cás-staidéir, bhí easpa faisnéise ábhartha ar fáil i gcás 13.8% de na díolúintí 

a bhí deonaithe. 

 Chuir triúr den seisear príomhoidí in iúl go raibh scoláirí rollaithe ina scoileanna nach raibh ag 

déanamh staidéir ar an nGaeilge ach nach raibh díolúine oifigiúil acu ón nGaeilge: i scoil 

amháin, bhí os cionn 20 scoláire i gceist.  

Coinneáil taifid 

 As na sé scoil cás-staidéir, coinníodh taifid mar atá leagtha amch sa Chiorclán i gceithre cinn 

díobh. 

Aistriú faisnéise 

 Níor thuairiscigh aon scoil go bhfuair siad Deimhniú Díoluine ó aon bhunscoil friothálach mar 

gháthchleachtas. 

 Thuairiscigh cheithre cinn de na scoileanna nach raibh siad ábalta deimhnithe díolúine a fháil 

i gcás gach scoláire a bhí ina theideal agus é/í ag rollú.  

Socrúcháin do scoláirí díolmhaithe le linn ceachtanna Gaeilge   
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 I bhformhór na scoileanna cás-staidéir, tógadh scoláirí le RSO amach as na ranganna Gaeilge 

agus cuireadh tacaíocht bhreise ar fáil dóibh.  

Díolúintí ó staidéar ar dhéanamh ar an nGaeilge agus Ollscoil na hÉireann (OÉ) 

 Cruthaíonn neamhréire idir chritéir na Roinne agus OÉ deacrachtaí do phríomhoidí go háirithe 

nuair a bhíonn díolúine OÉ ag an scoláire ach nach sásaíonn sé/sí critéir Chiorclán M10/94.  

 Thug an fhianaise i gcás scoile amháin de na scoileanna cás-staidéir le tuiscint gur ceadaíodh 

do scoláirí le díolúine OÉ gan staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge. 
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Caibidil 6 Cásanna achomhairc maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge 

– bunscoileanna  

 

6.1 Réamhrá  

Scrúdaíonn an chaibidil seo na cásanna achomhairc ag leibhéal na bunscoile maidir le díolúine ó 

staidéar na Gaeilge a seoladh chuig an Roinn le hathbhreithniú agus breithiúnais sa tréimhse cúig 

bliana idir 2010 agus 2014. Tugtar cur síos ar na pátrúin mhinicíochta bunaithe ar an gcatagóir 

achomhairc agus ar thorthaí na n-achomharc.    

Níl aon tagairt shonrach do phróiseas achomhairc i gCiorclán na Roinne 12/96 nuair a dhiúltaíonn 

údaráis scoile d’iarratas ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge. Tá an Roinn, mar sin féin, tar éis córas 

achomharc ad hoc a fheidhmiú le cuidiú na Cigireachta le tamall de bhlianta anuas. Tá achomhairc 

maidir le hiarratais ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge in dhá chatagóir:  

 Is féidir le tuismitheoirí a iarraidh ar an Roinn athbhreithniú a dhéanamh ar chás inar 

dhiúltaigh scoil díolúine ó staidéar na Gaeilge.  

 Féadfaidh scoileanna a iarraidh ar an Roinn breithiúnas a dhéanamh i gcásanna ina bhfuil an 

scoil éiginnte cé acu atá nó nach bhfuil dalta incháilithe do dhíolúine ó staidéar na Gaeilge. 

Comhthráthach leis an meicníocht achomhairc seo, pléann foireann riaracháin sa Rannóg um 

Thuismitheoirí, Foghlaimeoirí agus Bhunachar Sonraí go rialta le fiosruithe ó scoileanna agus 

ó thuismitheoirí ag lorg tuilleadh eolais nó treorach maidir le díolúintí ó staidéar na Gaeilge.  

 

6.2 Forbhreathnú ar chásanna díolúine a seoladh chuig an Roinn le haghaidh 

achomhairc 2010-2014 
Le linn 2010-2014, cuireadh 106 chás díolúine go dtí an Roinn le haghaidh athbhreithniú (Tábla 6.1) 

Cé gur líon an-bheag a bhí ann i bhfíorthéarmaí, bhí méadú suntasach i líon na gcásanna seo ag an 

leibhéal bunscoile. Mhéadaigh líon na gcásanna díolúine a cuireadh go dtí an Roinn faoi dhó agus 

tuilleadh idir 2012 agus 2013. Cuireadh níos mó ná 40 cás díolúine bunscoile go dtí an Roinn in 2015, 

agus is ionann sin agus 50% de mhéadú ó 2014.  

Is fiú a nótáil go raibh líon na gcásanna a cuireadh ar aghaidh a bhain le buachaillí dhá oiread líon na 

gcásanna a bhain le cailíní don tréimhse 2010-2014. Tagann sé seo le deacrachtaí foghlama a bheith 

níos coitianta i measc buachaillí ná cailíní.  

Tábla 6.1 Líon na gcásanna achomhairc a seoladh chun na Roinne le hathbhreithniú sa tréimhse 2010-2014 

Bliain 

Líon iomlán na gcásanna 

achomhairc  

Líon na gcásanna a bhain 

le buachaillí 

Líon na gcásanna a bhain 

le cailíní 

2010 19 11 8 

2011 13 10 3 

2012 14 8 6 

2013 33 25 8 

2014 27 18 9 

Iomlán 106 (100%) 72 (67.9%) 34 (32.1%) 
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6.3 Príomhchatagóirí achomhairc maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge  

Tugann Tábla 6.2 forbhreathnú ar na príomhchatagóirí achomhairc ag leibhéal na bunscoile a 

phróiseáil an Roinn le linn na tréimhse 2010-2014. Ba iad na catagóirí inar cuireadh an sciar ba mhó 

cásanna ná saindeacrachtaí foghlama (35.6%, N=38), eolas neamhimleor/earráidí riaracháin scoile 

(21.6%, N=23) agus deacrachtaí urlabhra agus teanga (15.1%, N=16). Bhain catagóirí eile le neamhord 

de chuid speictream an uathachais/neamhord hipirghníomhaíochta easnamh airde (12.3%, N=13), 

strus agus imní foghlaimeora (7.5%, N=8), agus athrollú tar éis tréimhse neamhláithreachta (7.5%, 

N=8). 

Tábla 6.2 Catagóirí achomhairc maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge ag leibhéal na bunscoile 

Bliain 

Saindeacrachtaí  

Foghlama  

Deacrachtaí 

Urlabhra 

agus 

Teanga 

Neamhord de chuid 

speictream an 

uathachais agus/nó 

neamhord 

hipirghníomhaíochta 

easnamh airde 

Strus 

agus 

imní 

Eolas 

neamhimleor/ 

earráidí 

riaracháin 

Athrollú tar éis 

neamhláithreachta 

Iomlán 

2010 10 1 2 2 2 2 19 

2011 4 0 2 5 1 1 13 

2012 4 0 2 1 5 2 14 

2013 11 8 2 0 11 1 33 

2014 9 7 5 0 4 2 27 

Iomlán 38   (35.6%) 16 (15.1%) 13 (12.3%) 8   

(7.5%) 

23                     

(21.6%) 

8               (7.5%) 106   

(100%) 

Mar a léiríonn Tábla 6.3, níor tacaíodh le suas le trí cheathrú de na cásanna a cuireadh go dtí an Roinn 

le haghaidh achomhairc ag leibhéal na bunscoile idir 2010 agus 2014. I mbeagnach gach catagóir, bhí 

líon na n-achomharc a diúltaíodh go suntasach níos mó ná an líon ar seasadh leo. Eisceacht ba ea 

achomhairc a bhain le deacrachtaí urlabhra agus teanga, mar a raibh an líon achomharc ar seasadh 

leo go suntasach níos mó ná an líon ar diúltaíodh dóibh.  

Tábla 6.3 Líon na n-achomharc de réir catagóra ar seasadh leo agus ar diúltaíodh dóibh 

Catagóirí achomhairc Achomhairc ar 
seasadh leo 

Achomhairc ar 
diúltaíodh 

dóibh 

Iomlán 

Saindeacrachtaí foghlama  10 28 38 

Deacrachtaí urlabhra agus teanga 13 3 16 

Neamhord de chuid speictream an uathachais agus/nó 
neamhord hipirghníomhaíochta easnamh aired 

1 12 13 

Strus agus imní 0 8 8 

Eolas neamhimleor/earráidí riaracháin scoile 1 22 23 

Athrollú tar éis tréimhse neamhláithreachta 2 6 8 

Iomlán 27                   
(25.5%) 

79                  
(74.5%) 

106                 
(100%) 
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6.3.1 Sainmhíchumais foghlama 

 

Mar a léirítear i dTábla 6.4, as 106 chás achomhairc ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge ó 

bhunscoileanna don tréimhse 2010-2014, bhain líon suntasach (35%; N=38) le diagnóis saindeacracht 

foghlama (disléicse). Níor chomhlíon líon mór de chásanna mar seo, níos mó ná 74%, na critéir le 

haghaidh díolúine ó staidéar na Gaeilge de réir Chiorclán 12/96.  

 

Tá saindeacracht foghlama, mar a léirítear i Guidelines for Psychologists, curtha in iúl ag scór 

léitheoireachta focal tomhaiste ag nó faoin 10ú peircintíl. Le dalta a bheith incháilithe le haghaidh 

díolúine ó staidéar na Gaeilge de réir an chritéar seo, caithfidh tomhas teanga/litearthacht eile a 

bheith ag nó faoin 10ú peircintíl chomh maith. Caithfidh cumas meánach intleachtúil a bheith ag an 

dalta freisin, arna léiriú ag scór meánach sainuimhreach intleachta nó Innéacs Cumais Ghinearálta. Ní 

thugtar breac-chuntas i gCiorclán 12/96 ar na scóir shainiúla a theastaíonn le haghaidh díolúine ón 

nGaeilge. Mar gheall ar an easpa soiléire agus sonraí a bhaineann leis an gcritéar seo tá iomrall ann, a 

bhíonn go minic ina chúis le neamhréireachtaí i bhfeidhmiú chiorclán na Roinne agus maidir le cásanna 

díolúine a bhaineann le saindeacrachtaí foghlama a sheoltar chun na Roinne le haghaidh breithiúnais. 

Tá an cheist seo tarraingthe anuas ag Cumann Disléicse na hÉireann agus freisin ag Meitheal Oibre na 

Seirbhíse Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais ar Shaindeacrachtaí Foghlama. 

Tábla 6.4 Sonraí maidir le hachomhairc i leith saindeacracht foghlama 

Bliain 

Líon iomlán na 

gcásanna 

achomhairc  

Líon iomlán na 

gcásanna a bhain le 

saindeacrachtaí 

foghlama  

Líon iomlán ar 

seasadh leo 

Líon iomlán ar 

diúltaíodh dóibh 

2010 19 10 3 7 

2011 14 4 0 4 

2012 13 4 0 4 

2013 33 11 4 7 

2014 27 9 3 6 

Iomlán 106 38 10 28 

 

Tá dhá phríomh-chomhthéacs ann inar seoladh cásanna díolúine ó staidéar naGaeilge a bhain le 

saindeacracht foghlama go dtí an Roinn ó 2010-2014. Ar dtús, cuireadh cásanna díolúine mar seo ar 

aghaidh nuair a rinne na tuismitheoirí achomharc in aghaidh chinneadh lucht bainistíochta na scoile 

gan díolúine ó staidéar na Gaeilge a dheonú cé gur mhol síceolaí é. I gcásanna mar seo, rinne lucht 

bainistíochta scoile cinneadh ar an mbonn nach raibh moladh an síceolaí díolúine a bhronnadh 

comhsheasmhach le téarmaí Chiorclán 12/96. D’fhéadfadh díolúine ó staidéar na Gaeilge a bheith 

molta i dtuairisc an tsíceolaí do dhalta atá ag feidhmiú ag leibhéal sainuimhreach intleachta meánach 

nó os a chionn, ach nár ghnóthaigh ach scór amháin (teanga/litearthacht) ag nó faoin 10ú peircintíl, 

cé go raibh an chuid eile de na scóir theiste níos airde ná an pointe scoite seo.  

Ar an gcuma chéanna, cuireadh cásanna díolúine go dtí an Roinn thar ceann daltaí bunscoile a 

chomhlíon na critéir maidir leis na peircintílí a theastaíonn sna scóir litearthachta/theanga, ach a bhí 

ag feidhmiú go hintleachtúil sa raon meánach íseal sainuimhreach intleachta. I gcásanna mar seo, níor 
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seasaíodh le hachomhairc de ghnáth, mar níl daltaí atá ag feidhmiú sa raon meánach íseal 

sainuimhreach intleachta incháilithe do díolúine ón nGaeilge de réir théarmaí an Chiorcláin.  

6.3.2 Deacrachtaí urlabhra agus teanga 

Ó 2010-2014, bhain beagnach 15% (N=16) de chásanna díolúine ó staidéar na Gaeilge le neamhord 

urlabhra agus teanga (Tábla 6.5). Cé go raibh an líon iarbhír cásanna mar seo beag, bhí méadú mór i 

líon coibhneasta cásanna mar seo ó 2010-2014. 

 

Tá an Ciorclán balbh maidir le saincheist neamhord urlabhra agus teanga. Tugtar treoir, áfach, i 

Guidelines for Psychologists. Comhchosúil le saindeacrachtaí foghlama (disléicse), tá incháilitheacht le 

haghaidh díolúine ó staidéar na Gaeilge ar bhonn neamhord urlabhra agus teanga mar a léirítear i 

Guidelines for Psychologists bunaithe ar ghnóthachtáil i scóir theisteanna teanga ag nó faoin 10ú 

peircintíl chomh maith le sainuimhir intleachta neamhbhriathartha sa raon meánach nó níos airde. 

Ach, mar a míníodh i gCaibidil 4, ní i gcónaí a úsáideann údaráis scoile na Guidelines for Psychologists 

le cuidiú sa phróiseas cinnteoireachta. 

Tábla 6.5 Sonraí maidir le hachomhairc i leith neamhord urlabhra agus teanga 

Bliain 

Líon na gcásanna 

achomhairc le 

haghaidh 

athbhreithnithe/ 

breithiúnais 

Líon iomlán na gcásanna 

achomhairc a bhain le 

deacrachtaí urlabhra agus 

teanga  

Líon iomlán na 

gcásanna 

achomhairc ar 

seasadh leo 

Líon iomlán na 

gcásanna 

achomhairc a 

diúltaíodh  

2010 19 1 0 1 

2011 14 0 0 0 

2012 13 0 0 0 

2013 33 8 7 1 

2014 27 7 6 1 

Iomlán 106 16 13 3 

 

Ceist eile le meabhrú faoin gcatagóir seo is ea líon na ndaltaí bunscoile gan aon tuiscint ar Bhéarla 

agus iad ag dul isteach i gcóras oideachais na hÉireann. De réir théarmaí Chiorclán 12/96, ní éilítear ar 

dhaltaí mar sin ach staidéar a dhéanamh ar aon teanga amháin, Gaeilge nó Béarla. I gcónaí is é an 

Béarla an teanga a roghnaítear. Go praiticiúil, feiceann roinnt tuismitheoirí an luach a bhaineann le 

tríú teanga a chur i láthair a bpáistí agus ní chuireann siad isteach ag am an rollaithe ar dhíolúine ó 

staidéar na Gaeilge. Féadann sé a bheith amhlaidh freisin nach gcuireann údaráis na scoile in iúl dóibh 

go sásaíonn a bpáiste na critéir do dhíolúine.  

Dá bharr sin ó 2010-2014, ba mhinic iarratais ar díolúintí ó staidéar na Gaeilge curtha isteach go 

cúlghabhálach do dhaltaí bunscoile a fuair tacaíocht don Bhéarla mar Theanga Bhreise, go háirithe 

nuair a bhí sé in am dóibh aistriú go hiar-bhunscoil agus in amanna ba chásanna iad a cuireadh go dtí 

an Roinn nuair nár dheon údaráis na scoile díolúine ó staidéar na Gaeilge. Ní thugann Ciorclán 12/96 

treoir ar dheonadh cúlghabhálach díolúintí ó staidéar na Gaeilge. I gcásanna mar seo, ba é cinneadh 

an phróisis achomhairc an díolúine a dheonú ar an mbonn go raibh an dalta i dteideal díolúine sa céad 

ásc gan bheann ar cé acu an raibh a fhios faoin incháilíocht seo.  
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6.3.3 Diagnóis neamhord ar speictream an uathachais agus/nó neamhord 

hipirghníomhaíochta easnamh airde 

Idir 2010 agus 2014 bhí méadú i líon na n-achomharc i leith díolúintí ó staidéar na Gaeilge bunaithe ar 

dhiagnóis neamhord ar speictream an uathachais agus neamhord hipirghníomhaíochta easnamh airde 

(Tábla 6.6). Bhain beagán níos mó ná 12% d’achomhairc (N=13) a próiseáladh sa tréimhse cúig bliana 

le neamhord ar speictream an uathachais agus neamhord hipirghníomhaíochta easnamh airde. Tá an 

Ciorclán agus na Guidelines for Psychologists reatha balbh ar dhíolúintí don chóhort daltaí seo. Dá réir 

sin, níor seasadh le céatadán ard (92%) de na cásanna achomhairc seo a cuireadh go dtí an Roinn idir 

2010 agus 2014. Seasadh le hachomharc amháin mar a raibh fianaise ar dheacrachtaí suntasacha 

breise foghlama, sóisialta agus iompraíochta agus mar a raibh fianaise go raibh foghlaim na Gaeilge ag 

géarú deacrachtaí mar sin don dalta. 

 
Tábla 6.6 Sonraí maidir le hachomhairc i leith neamhord ar speictream an uathachais agus neamhord hipirghníomhaíochta 
easnamh airde  

Bliain 

Líon iomlán na gcásanna 

achomhairc  

Líon na gcásanna achomhairc 

a bhain le neamhord ar 

speictream an uathachais 

agus neamhord 

hipirghníomhaíochta 

easnamh airde  

Líon na gcásanna 

achomhairc ar 

seasadh leo 

Líon na gcásanna 

achomhairc a 

diúltaíodh 

2010 19 2 0 2 

2011 14 2 0 2 

2012 13 2 0 2 

2013 33 2 0 2 

2014 27 5 1 4 

Iomlán 106 13 1 12 

 

6.3.4 Strus agus imní bainteach le foghlaim na Gaeilge 

D’éirigh tagairt do strus agus imní mar údar le díolúine ó staidéar na Gaeilge a lorg níos coitianta i 

mbunscoileanna ó 2010-2014. Tá Ciorclán 12/96 agus Guidelines for Psychologists balbh ar an 

tsaincheist seo. Bhain 7% (N=8) de líon iomlán na n-achomharc don tréimhse 2010-2014 le himní a 

tuairiscíodh faoin nGaeilge a fhoghlaim (Tábla 6.7). I gcásanna mar seo tuairiscíodh gur eascair an imní 

ó mhíthaitneamh mór na ndaltaí don teanga, agus deacrachtaí ag críochnú obair bhaile, agus bhí sí le 

feiceáil i mbealaí fisiciúla agus síceolaíocha, mar shampla fliuchadh leapa, gan a bheith ag iarraidh dul 

ar scoil agus diúltú Gaeilge a fhoghlaim. I roinnt de na cásanna seo d’fhéadfadh sé gur chuir fachtóirí 

a bhain le tuismitheoirí le meon diúltach na ndaltaí i leith na Gaeilge, mar shampla nuair a thuairiscigh 

tuismitheoirí nach raibh siad in ann cuidiú lena bpáiste nó gurbh fhearr an t-am a chaitear ar fhoghlaim 

na Gaeilge a chaitheamh ar ábhair níos úsáidí mar Bhéarla nó Matamaitic a fhoghlaim 

 

Ó 2010-2014 níor seasadh le hachomhairc tuismitheoirí i leith cinntí ag údaráis scoile diúltú do díolúintí 

ó staidéar na Gaeilge ar bhonn strus agus imní dalta mar nach raibh go leor fianaise ann ar strus nó 

imní i ndoiciméid tacaíochta nó eile. Mar sin féin, ó 2014 i leith, seasadh le líon beag achomharc i 

dtosca eisceachtúla, is é sin nuair ba léir bagairt ar shláinte agus leas an dalta cruthaithe ag údaráis 

scoile agus tuairiscí ó ghairmithe ábhartha mar shíciatraithe. 
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Tábla 6.7 Sonraí maidir hachomhairc bainteach le strus agus imní foghlaimeora 

Bliain 

Líon iomlán na gcásanna 

achomhairc  

Líon na gcásanna 

achomhairc a bhain le 

strus agus imní 

foghlaimeora 

Líon na 

gcásanna ar 

seasadh leo 

Líon na 

gcásanna a 

diúltaíodh  

2010 19 2 0 2 

2011 14 5 0 5 

2012 13 1 0 1 

2013 33 0 0 0 

2014 27 0 0 0 

Iomlán 106 8 0 8 

 

6.3.5 Eolas neamhimleor nó earráidí riaracháin ag leibhéal na scoile  

Eolas neamhimleor chun cinneadh a dhéanamh a bhí mar bhunús le 21% (N=23) de na cásanna 

díolúine ó staidéar na Gaeilge a seoladh chuig an Roinn ó 2010-2014 (Tábla 6.8).  

  
Tábla 6.8 Sonraí maidir le hachomhairc a bhain le heolas neamhimleor nó earráidí riaracháin 

Bliain 

Líon iomlán na gcásanna 

achomhairc 

Líon na gcásanna a bhain le 

heolas neamhimleor/earráid 

riaracháin ag leibhéal na scoile 

Líon iomlán 

na gcásanna 

ar seasadh 

leo 

Líon iomlán na 

gcásanna a 

diúltaíodh 

2010 19 2 0 2 

2011 14  1 0 1 

2012 13 5 0 5 

2013 33 11 0 11 

2014 27 4 1 3 

Iomlán 106 23 1 22 

 

Bhí eolas ábhartha in easnamh nuair nár shonraigh tuairiscí síceolaíocha an t-eolas riachtanach le 

cinneadh a dhéanamh. Mar shampla, d’fhéadfadh sé gur chuir tuairiscí síceolaíocha in iúl nárbh fhéidir 

scór sainuimhir intleachta dalta a ríomh go cruinn agus mar sin, nárbh fhéidir aon tomhas gnóthachain 

a chur ar fáil. Nuair a chuirtear san áireamh a shuntasaí atá an scór seo i dtaca le deonú díolúine ó 

staidéar na Gaeilge, níorbh fhéidir breithiúnas eolach a dhéanamh. Ar an gcuma chéanna, fágadh scóir 

pheircintíle i litearthacht agus teanga ar lár in amanna ó thuairiscí síceolaíocha.  

Bhí tuairiscí síceolaíocha as dáta ar uairibh freisin, is é sin, le níos mó ná dhá bhliain idir dháta an 

mheasúnaithe agus an iarratais. Go ginearálta, cuireadh na cásanna achomhairc díolúine seo ar ais 

gan chinneadh agus rinneadh moladh tuairisc nuashonraithe a chur ar fáil.  

Ó 2010-2014, iarradh ar an Roinn freisin cinneadh a dhéanamh i gcásanna inar ceadaíodh go mícheart 

do dhaltaí ag leibhéal na scoile gan staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge agus inar chreid a 

dtuismitheoirí go raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge deonaithe dóibh. Tháinig cásanna mar seo chun 

solais nuair a d’aistrigh an dalta go scoil eile agus nach raibh siad in ann teastas díolúine a chur ar fáil 

nuair a iarradh é. I gcásanna mar seo, níor sheas an Roinn le hiarratais ó thuismitheoirí ar dhíolúine ó 
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staidéar na Gaeilge. I gcás amháin, áfach, deonaíodh an díolúine bunaithe ar an méid ama nach 

ndearna an dalta staidéar ar an nGaeilge, mar shampla suas le ceithre bliana, comhcheangailte le 

deacrachtaí foghlama agus sóisialta eile agus an drochthionchar a d’fhéadfadh a bheith ar leas an dalta 

mar gheall ar thosú ag foghlaim na teanga arís ag an bpointe sin.  

6.3.6 Athrollú daltaí bunscoile tar éis tréimhse neamhláithreachta  

De réir théarmaí Chiorclán 12/96, nuair atá dalta á athrollú tar éis tréimhse ar a laghad trí bliana caite 

thar lear agus é/í ar a laghad 11 bhliain d’aois ar athrollú dó/di, is féidir díolúine ó staidéar na Gaeilge 

a dheonú.  

 
Tábla 6.9 Sonraí achomhairc maidir le hathrollú daltaí tar éis tréimhse neamhláithreachta 

Bliain 

Líon iomlán na 

gcásanna 

achomhairc  

Líon na gcásanna 

achomhairc a 

bhain le 

hathrollú  

Líon na 

gcásanna 

achomhairc ar 

seasadh leo  

Líon na 

gcásanna 

achomhairc a 

diúltaíodh 

2010 19 2 0 2 

2011 14 1 0 1 

2012 13 2 0 2 

2013 33 1 1 0 

2014 27 2 1 1 

Iomlán 106 8 2 6 

 

Bhain beagnach 6% (N=8) de chásanna maidir le hachomharc i leith díolúine ó staidéar na Gaeilge do 

dhaltaí bunscoile sa tréimhse 2010-2014 le saincheisteanna maidir le hathrollú (Tábla 6.9), is é sin do 

dhaltaí a raibh díreach níos lú ná trí bliana de scolaíocht faighte acu lasmuigh den stát ar athrollú 

dóibh. Ar an gcuma chéanna, rinneadh achomhairc nuair a bhí daltaí tumtha i dteanga eile ar feadh 

na tréimhse neamhláithreachta, tar éis gach eolas agus inniúlacht sa Ghaeilge a chailleadh. Cuireadh 

achomharc maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge ar an ábhar go raibh tuismitheoir amháin ann nach 

raibh aon Bhéarla aige/aici agus a bhraith faoi mhíbhuntáiste mar gheall ar a (h)easpa eolais ar chóras 

oideachais na hÉireann. Go ginearálta, níor seasadh leis na hachomhairc seo cé go raibh beagán 

cásanna ann inar seasadh leis na hachomhairc i bhfianaise tosca faoi leith nuair ba léir go raibh 

deacrachtaí nach beag ag an dalta le dul ar ais i ngleic le córas oideachais na hÉireann, go háirithe 

maidir le foghlaim na Gaeilge.  

6.4 Príomhthátail  

Scrúdaigh an chaibidil seo an córas achomhairc a fheidhmíonn le haghaidh athbhreithniú ar chásanna 

díolúine ó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge ag leibhéal na bunscoile agus cásanna a cuireadh chuig 

an Roinn le tagairt faoi leith do na cásanna sin a seoladh ar aghaidh le linn 2010-2014. De ghnáth, thug 

tuismitheoirí cásanna mar seo chun cinn mar fhreagairt ar chinntí ag bainistíocht scoile gan díolúine ó 

staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge a dheonú dá bpáiste. 

Líon na gcásanna achomhairc a seoladh chun na Roinne le linn 2010-2014 
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 Cé go raibh an líon beag i bhfíorthéarmaí, tháinig méadú 100% ar líon na gcásanna achomhairc 

ag leibhéal na bunscoile.  

 Níor seasadh le trí cheathrú de na cásanna a seoladh ar aghaidh le haghaidh achomhairc ag 

leibhéal na bunscoile.  

Na príomhchatagóirí achomhairc  

 Bhain an sciar ba mhó de chásanna achomhairc ar dhíolúine le  

- saindeacrachtaí foghlama (36% N=38): níor seasadh le 74% 

- eolas neamhimleor/earráidí riaracháin scoile(22% N=23: níor seasadh le 96%  

- deacrachtaí urlabhra agus teanga (15% N=16); seasadh le 81%.  

 Bhí neamhord ar speictream an uathachais/neamhord hipirhgníomhaíochta easnamh airde 

agus athrollú tar éis tréimhse neamhláithreachta mar fhorais le cásanna achomhairc freisin.  

Treochtaí agus torthaí na gcásanna a seoladh ar aghaidh 

 Ar an iomlán, níor seasadh le 75% de na cásanna a cuireadh faoi bhráid na Roinne le linn 2010-

2014: 

- bhain 74% de na cásanna le saindeacracht foghlama 

- bhí eolas neamhimleor/earraidí riaracháin na scoile i gceist le 96% de na cásanna  

- deacrachtaí urlabhra agus teanga a bhí luaite mar fhoras le 19% de na cásanna.  

  

 Cé go raibh an líon beag, tháinig méadú suntasach le linn na tréimhse 2010-2014 ar líon na 

gcásanna a bhain le deacrachtaí urlabhra agus teanga a seoladh ar aghaidh cé nach bhfuil aon 

tagairt do dheacrachtaí den chineál seo sa Chiorclán. Bhí líon na gcásanna ar seasadh leo sa 

chatagóir seo go suntasach níos airde ná iad sin ar seasadh leo i gcatagóirí eile (81%).   

 Bhí méadú suntasach freisin ar líon na gcásanna achomhairc a bhain le daltaí a raibh neamhord 

ar speictream an uathachais agus strus agus imní orthu a bhain le staidéar na Gaeilge. Níor 

seasadh le hachomhairc i mbeagnach gach ceann de na cásanna seo, ach amháin i dtosca 

eisceachtúla ina raibh fianaise go bhfacthas go raibh staidéar na Gaeilge ag géarú deacrachtaí 

eile foghlama, sóisialta agus iompraíochta an dalta nó ag cur isteach ar a fholláine. 

 Níor seasadh, den chuid ba mhó, le cásanna achomhairc díolúine bunaithe ar eolas 

neamhimleor. Bhain cásanna mar seo go príomha le easpa eolais ábhartha i dtuairiscí 

síceolaíocha cosúil le scóir sainuimhir intleachta, tomhais ghnóthachtála, agus scóir 

litearthachta agus teanga.  

 Cuireadh cásanna achomhairc ar aghaidh chomh maith nuair a diúltaíodh díolúine mar gheall 

ar thuairisc shíceolaíoch a bheith níos mó ná dhá bhliain d’aois sula ndearnadh an t-iarratas 

ar dhíolúine. De ghnáth moladh tuairisc nua-shonraithe a fháil sna cásanna seo.   

 Níor seasadh de ghnáth le cásanna achomhairc in éadan cinneadh gan díolúine a dheonú nuair 

nach raibh dalta, de thaisme nó eile, ag déanamh staidéir ar an nGaeilge ar scoil, ach amháin 

i dtosca eisceachtúla nuair a bheadh riosca suntasach ann d’fholláine an dalta mar gheall ar 

fhilleadh ar staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge chomh maith le deacrachtaí eile.     
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Caibidil 7 Cásanna achomhairc maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge 

–- iar-bhunscoileanna 
 

7.1 Réamhrá  
Scrúdaíonn an chaibidil seo na cásanna achomhairc maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge a seoladh 

chuig an Roinn ó iar-bhunscoileanna nó ó thuismitheoirí le haghaidh athbhreithniú agus breithiúnais 

sa tréimhse cúig bliana idir 2010 agus 2014. Tá Imlitir M10/94, mar atá Ciorclán 12/96, balbh maidir 

le próiseas achomhairc. Mar a tharlaíonn i gcás achomhairc ag an mbunleibhéal, déanann an Rannóg 

um Thuismitheoirí, Foghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí na Roinne, le cuidiú na Cigireachta, na cásanna 

a phróiseáil. Comhthráthach leis an meicníocht achomhairc seo, pléann foireann riaracháin sa Rannóg 

um Thuismitheoirí, Foghlaimeoirí agus Bhunachar Sonraí go rialta le fiosruithe ó scoileanna agus ó 

thuismitheoirí ag lorg tuilleadh eolais nó treorach.  

Cuireann an chaibidil seo síos ar chásanna achomhairc iar-bhunscoile a seoladh chun na Roinne ó 

2010-2014, patrúin mhinicíochta sa chatagóir achomhairc, agus torthaí na n-achomharc.  

7.2 Forbhreathnú ar chásanna díolúine a seoladh chuig an Roinn le haghaidh 

achomhairc 2010-2014 

Le linn 2010-2014, cé gur líon an-bheag a bhí ann i bhfíorthéarmaí, bhí méadú suntasach i líon na 

gcásanna díolúine ó staidéar na Gaeilge ag leibhéal na hiar-bhunscoile a chuir tuismitheoirí agus 

scoileanna go dtí an Roinn le haghaidh athbhreithnithe agus breithiúnais (Tábla 7.1). Go sonrach, 

mhéadaigh líon na gcásanna a cuireadh go dtí an Roinn beagnach faoi thrí idir 2010 agus 2014. Is cosúil 

gur lean líon na gcásanna achomharc leis ag méadú ó shin. In 2015, ba é líon na gcásanna achomharc 

a cuireadh ar aghaidh ná 39 agus mhéadaigh sé arís in 2016 nuair a seoladh 84 cás chun na Roinne. 

Bhí difear suntasach idir an líon cás achomharc a cuireadh isteach ó 2010-2014 do bhuachaillí i 

gcomparáid leo siúd a cuireadh isteach do chailíní. Cuireadh méid suntasach níos mó cásanna 

achomhairc isteach do bhuachaillí (62.2%) ná mar a cuireadh isteach do chailíní (37.8%). 

Tábla 7.1 Líon na gcásanna achomhairc a seoladh chun na Roinne le hathbhreithniú sa tréimhse 2010-2014 

Bliain 

Líon iomlán na gcásanna 

achomhairc  

Líon na gcásanna a bhain 

le buachaillí 

Líon na gcásanna a 

bhain le cailíní  

2010 13 7 6 

2011 15 10 5 

2012 18 13 5 

2013 35 21 14 

2014 38 23 15 

Iomlán 119 (100%) 74 (62.2%) 45 (37.8%) 

 

Tábla 7.3 Príomhchatagóirí achomhairc maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge 
Tugann Tábla 7.2 forbhreathnú ar na príomhchatagóirí achomhairc ag leibhéal na hiar-bhunscoile a 

phróiseáil an Roinn le linn na tréimhse 2010-2014. Bhain an líon ba mhó cásanna le huathachas 

agus/nó strus agus deacrachtaí foghlama ginearálta nach bhfuil clúdaithe ag téarmaí an Chiorcláin le 
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“eile” (ag clúdach raon leathan cúiseanna) agus deacrachtaí nó saincheisteanna ina dhiaidh sin nár 

tháinig faoi théarmaí an Chiorcláin. In ord íslitheach minicíochta ba iad na catagóirí seo a leanas bunús 

na gcásanna achomhairc idir 2010 agus 2014 

 neamhláithreacht ó scoil mar gheall ar bhreoiteacht fhada nó ar thimpiste  

 saindeacrachtaí foghlama dá dtagraítear go minic mar dhisléicse 

 scoláirí a fuair oideachas roimhe sin sa bhaile 

 agus scoláirí a raibh deacrachtaí urlabhra agus teanga acu. 

Mar a léirítear i dTábla 7.3, seasadh le díreach os cionn leath na n-achomharc ag leibhéal na hiar-

bhunscoile.  

Tábla 7.2 Catagóirí achomhairc maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge ag leibhéal na hiar-bunscoile 

Bliain  

 

Deacracht 

foghlama 

ghinearálta 

(nach bhfuil 

clúdaithe ag 

téarmaí an 

Chiorcláin) 

 

Saindeacr

acht 

Foghlama  

Neamhláithreacht 

fhada ó scoil mar 

gheall ar 

bhreoiteacht 

thromchúiseach nó 

ar thimpiste/eile 

Earráidí 

ag an 

scoil 

Deacracht

aí urlabhra 

agus 

teanga 

 

Oideachas 

baile 

Neamhord 

speictream 

an 

uathachais 

le riochtaí 

eile agus 

strus 

Eile Iomlán 

2010 0 5 2 1 1 2 0 2 13 

2011 

 

7 0 0 1 3 1 0 3 15 

2012 6 2 3 0 0 1 4 2 18 

2013 

 

4 1 5 2 3 4 7 9 35 

2014 

 

3 6 6 0 2 3 12 6 38 

Iomlán 20 

(16.8%) 

14 

(11.7%) 

16 

(13.4%) 

4 

(3.3%) 

9 

(7.5%) 

11 

(9.2%) 

23 

(19.3%) 

22 

(18.5%) 

119 

(100%) 

 

Tábla 7.3 Líon na n-achomharc de réir catagóra ar seasadh leo nó ar diúltaíodh dóibh  

Catagóirí achomhairc Achomhairc ar 

seasadh leo 

Achomhairc ar 

diúltaíodh dóibh 

Iomlán 

Deacrachtaí foghlama 2 18 20 

Saindeacrachtaí Foghlama  4 10 14 

Neamhláithreacht fhada ó scoil mar 

gheall ar bhreoiteacht 

thromchúiseach/timpiste/eile 

11 5 16 

Earráidí ag lucht bainistíochta scoile 4 0 4 

Deacrachtaí urlabhra agus teanga 8 1 9 

Neamhord speictream an uathachais 

comhcheangailte le riochtaí eile agus 

strus 

13 10 23 

Oideachas baile 2 9 11   
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Eile 15 7 22 

Iomlán 61 (51.2%) 58 (48.7%) 119 (100%) 

 

Scrúdóidh na codanna seo a leanas gach ceann de na catagóirí i dTábla 7.2 ar bhealach níos sonraí.  

7.3.1 Saindeacrachtaí foghlama 

Ó 2010-2014, cuireadh 14 chás díolúine a bhain le saindeacracht foghlama go dtí an Roinn le haghaidh 

breithiúnais. Níor seasadh ach le ceann amháin as gach deich n-achomharc díolúine a bhí sa chatagóir 

seo amháin le linn na tréimhse sin mar nár chomhlíon na scoláirí critéir an Chiorcláin. 

Mar a fhoráiltear dó sna Ciorcláin agus Guidelines for Psychologists, comhlíonann scoláire le 

saindeacracht foghlama na critéir le haghaidh díolúine ó staidéar na Gaeilge nuair atá tomhas 

léitheoireachta focal nó léitheoireacht focal ag nó faoin 10ú peircintíl. Caithfidh tomhas 

teanga/litearthacht eile ag nó faoin 10ú peircintíl a bheith in éineacht leis seo. Caithfidh cumas 

intleachta an scoláire a bheith sa raon meánach nó os a chionn arna léiriú ag scór meánach 

sainuimhreach intleachta nó Innéacs Cumais Ghinearálta. Tá scóir ísle sainuimhreach intleachta nó 

Innéacs Cumais Ghinearálta lasmuigh de théarmaí chiorcláin reatha na Roinne. Tugtar an t-eolas seo 

sna Guidelines for Psychologists ach níl sé san áireamh i gCiorcláin na Roinne per se. Sa tréimhse 2010-

2014, cuireadh roinnt achomharc isteach thar ceann scoláirí iar-bhunscoile a chomhlíon na critéir le 

haghaidh díolúine ó staidéar na Gaeilge maidir lena ngnóthachtáil litearthachta ach a bhí sa raon 

meánach go híseal sainuimhreach intleachta agus mar sin níor chomhlíon siad na critéir le haghaidh 

díolúine.  

Rinneadh roinnt achomharc freisin le linn na tréimhse cúig bliana seo do scoláirí iar-bhunscoile ar 

mheas síceolaí go raibh saindeacracht foghlama acu ach nár tháinig faoi théarmaí Chiorclán M10/94, 

mar nach raibh acu ach scór amháin gnóthachtála ag nó faoin 10ú peircintíl. Mar shampla, bhí an scór 

don litriú faoin 10ú peircintíl ach bhí an scór léitheoireachta focal os cionn an 10ú peircintíl. I gcásanna 

mar seo d’fhéadfadh síceolaí a mholadh gur chóir machnamh a dhéanamh ar dhíolúine ó staidéar na 

Gaeilge agus rinne tuismitheoirí an scoláire iarratas ar dhíolúine. Sa chás gur chloígh údaráis 

bhainistíochta iar-bhunscoile le téarmaí an Chiorcláin agus gur dhiúltaigh siad an díolúine ón nGaeilge, 

thug tuismitheoirí dúshlán an chinneadh agus, in amanna, chuir príomhoidí scoile an cás go dtí an 

Roinn le haghaidh tuairim oibiachtúil. 

7.3.2 Scoláirí a tuairiscíodh Neamhord Speictream an Uathachais a bheith orthu 

comhcheangailte le riochtaí eile 

Ó 2010-2014 bhí 23 achomharc maidir le díolúine ó staidéár na Gaeilge a bhain le scoláirí a raibh 

neamhord speictream an uathachais orthu (Tábla 7.4). Cé gur beag a líon i ndearbhthéarmaí, 

mhéadaigh líon na gcásanna a bhain le scoláirí a raibh neamhord speictream an uathachais orthu go 

mór le linn na tréimhse seo ó náid in 2010 agus 2011 go dtí 12 in 2014. Is cosúil gur lean líon na 

gcásanna achomharc a bhaineann le scoláirí a raibh neamhord speictream an uathachais orthu leis ag 

méadú ó shin. In 2015, rinneadh 9 gcinn de na 39 gcás achomhairc (23%) de bhun struis agus imní, 

comhcheangailte ina lán cásanna le diagnóis neamhoird speictream an uathachais agus fachtóirí 

castachta eile.  
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I gcás na n-achomharc maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge do scoláirí a bhfuil neamhoird de chuid 

speictream an uathachais orthu bhí fachtóirí breise castachta agus riochtaí comhghalracha i gceist 

mar, inter alia neamhord easnamh airde nó neamhord hipirghníomhaíochta easnamh airde. Ba mhinic 

a tuairiscíodh go raibh strus mór nó dúlagar ar scoláirí mar seo, a bhí bainteach le staidéar na Gaeilge. 

Mhéadaigh achomhairc thar ceann scoláirí eile gan neamhord speictream an uathachais agus a 

tuairiscíodh strus a bheith orthu mar gheall ar a staidéar ar an nGaeilge chomh maith.  

Tábla 7.4 Sonraí maidir le hachomhairc bainteach le neamhord speictream an uathachais comhcheangailte le riochtaí eile 

Bliain 

Líon iomlán na 

gcásanna 

achomhairc 

Líon na gcásanna a bhain 

le neamhord speictream 

an uathachais 

comhcheangailte le 

riochtaí mar neamhord 

hipirghníomhaíochta 

easnamh airde agus strus 

Líon na 

gcásanna ar 

seasadh leo 

Líon iomlán 

ar na 

gcásanna a 

diúltaíodh 

2010 13 0 0 0 

2011 15 0 0 0 

2012 18 4 1 3 

2013 35 7 6 1 

2014 38 12 6 6 

Iomlán 119 23 13 10 

 

Bhí tacaíocht ó cháipéisí ó raon gairmithe sláinte, tuismitheoirí agus/nó múinteoirí ag formhór mór na 

gcásanna achomhairc maidir le díolúine le linn 2010-2014 a bhain le scoláirí le neamhord speictream 

an uathachais in éineacht le fachtóirí castachta eile a cuireadh go dtí an Roinn. Seasadh le díreach níos 

lú ná leath de na hachomhairc a bhain le neamhord speictream an uathachais in éineacht le riochtaí 

eile ó 2010-2014.  

Fuair an Roinn na chéad chásanna achomhairc mar seo in 2012 nuair a rinneadh ceithre iarratas 

achomhairc, ar diúltaíodh do thrí cinn acu. In 2013 cuireadh isteach seacht n-achomharc a bhain le 

díolúine ó staidéar na Gaeilge, ar seasadh le sé cinn acu, bunaithe ar an bhfianaise a cuireadh ar fáil ar 

thionchar a bhí ag foghlaim na Gaeilge i measc fachtóirí eile ar leas na scoláirí. In 2014 d’ardaigh líon 

na n-achomharc díolúine ar na cúiseanna seo go dhá chás déag, beagnach trian den líon iomlán 

achomharc díolúine a cuireadh go dtí an Roinn an bhliain sin. Tacaíodh le sé cinn de na hachomhairc 

seo mar dhearbhaigh na tuairiscí gairmiúla go raibh nasc cúisíoch díreach idir foghlaim na Gaeilge agus 

strus na scoláirí.  

7.3.3 Scoláirí le breoiteacht ainsealach fhadtéarmach nó timpiste a athraíonn an saol 

Le linn na tréimhse 2010-2014, rinneadh sé achomharc déag ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge thar 

ceann scoláirí iar-bhunscoile a raibh timpistí acu a d’athraigh a saol agus a raibh dá bharr sin lagaithe 

cognaíocha nó fisiciúla acu nó scoláirí ar a raibh breoiteachtaí diana ainsealacha a bhí bagrach don 

bheatha nó riochtaí arbh éigean fanacht in ospidéal ar feadh tréimhsí fada mar gheall orthu. 

Mhéadaigh an líon achomharc a bhain le scoláirí mar seo go mór chomh maith le linn na tréimhse seo 

(Tábla 7.5). I gcásanna áirithe bhí scoláirí ag fáil teagasc sa bhaile nó ag freastal ar scoil speisialta 

nasctha le hospidéal. Seasadh leis na cásanna eisceachtúla seo nó diúltaíodh dóibh ag brath ar dhéine 



66 
 

riochtaí na scoláirí agus an tionchar a measadh a bheith ag riochtaí mar seo ar fhoghlaim Gaeilge na 

scoláirí. Ní dhéanann Ciorclán M10/94 agus na Guidelines for Psychologists tagairt do scoláirí a bhfuil 

breoiteacht ainsealach fhadtéarmach acu a raibh timpiste acu a d’athraigh a saol agus fágadh faoi 

bhreithiúnas údaráis na scoile nó na ndaoine a bhí ag tabhairt breithiúnais ag an bpróiseas achomhairc 

cinneadh a dhéanamh bunaithe ar an bhfianaise agus ar an tionchar ar leas scoláirí.   

 
Tábla 7.5 Sonraí maidir le hachomhairc bainteach le breoiteacht thromchúiseach nó timpiste a d’athraigh a saol 

Bliain 

Líon iomlán na 

gcásanna 

achomhairc 

Líon na gcásanna a 

bhain le breoiteacht 

thromchúiseach nó 

timpiste a 

d’athraigh saol 

Líon iomlán na 

gcásanna ar 

seasadh leo 

Líon iomlán ar 

diúltaíodh 

dóibh 

2010 13 2 0 2 

2011 15 0 0 0 

2012 17 3 1 2 

2013 35 5 5 0 

2014 37 6 5 1 

Iomlán 117 16 11 5 

 

7.3.4 Eolas neamhimleor nó earráidí riaracháin ag leibhéal na scoile  

Sa tréimhse 2010-2014 cuireadh ceithre chás achomhairc go dtí an Roinn, mar ar léir nár chuir údaráis 

scoile critéir a shonraítear i gCiorcláin (12/96 nó M10/94) i bhfeidhm mar ba cheart. Mar shampla, 

tháinig earráidí mar seo chun solais nuair a bhí scoláirí ag aistriú ó bhunscoil go hiar-bhunscoil nó ó 

scoil amháin go scoil eile. I gcásanna inar mhaígh scoláirí go raibh díolúine acu ó staidéar na Gaeilge 

chonacthas gur theip ar an scoil nua an teastas díolúine a lorg ón scoil ina raibh an scoláire roimhe sin  

agus mar thoradh air go raibh díolúine de facto ó staidéar na Gaeilge ag an scoláire. Níor tugadh a 

leithéid sin faoi deara go dtí an tsraith shinsearach nuair a bhí an scoláire a bhí i gceist ag machnamh 

ar oideachas tríú leibhéil. Seasadh leis na ceithre chás achomhairc díolúine go léir a chuir iar-

bhunscoileanna isteach ar an mbonn seo ó 2010-2014, ar an ábhar go raibh an lucht bainistíochta i 

ngach scoil acu freagrach as an dearmad seo agus ba é an breithiúnas go raibh sé míchothrom ar an 

scoláire an t-achomharc a dhiúltú dóibh. Cé nár cuireadh chun na Roinne ach ceithre chás achomhairc 

ag leibhéal na hiar-bhunscoile le linn na tréimhse cúig bliana seo, léirigh na cuairteanna cás-staidéir 

iar-bhunscoile go bhfuil díolúintí den chineál seo atá lasmuigh de théarmaí an Chiorcláin ag tarlú níos 

forleithne. 

 

7.3.5 Deacrachtaí urlabhra agus teanga agus/nó lagaithe céadfacha 

Le linn 2010-2014, cuireadh ceithre achomharc déag chun na Roinne maidir le díolúine ón nGaeilge 

do scoláirí iar-bhunscoile ag a raibh deacrachtaí urlabhra agus teanga agus/nó lagaithe céadfacha 

(Tábla 7.6). Cuireadh na hachomhairc ar aghaidh go dtí an Roinn mar nár léir d’údaráis na scoile an 

raibh scoláirí leis na deacrachtaí seo incháilithe chun díolúine a fháil. Níl tagairt do chásanna mar sin i 

Guidelines for Psychologists. As na ceithre hachomharc déag a cuireadh isteach do scoláirí ag a raibh 

deacrachtaí urlabhra agus teanga agus/nó lagaithe céadfacha sa tréimhse 2010 go 2014, measadh na 

critéir le haghaidh díolúine ó staidéar na Gaeilge a bheith comhlíonta ag dáréag acu.  
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Tábla 7.6 Líon na gcásanna achomhairc bainteach le deacrachtaí urlabhra agus teanga nó lagaithe céadfacha 

Bliain Líon iomlán 

cásanna 

Líon bainteach le deacrachtaí 

urlabhra agus teanga nó lagaithe 

céadfacha 

Cásanna ar 

seasadh leo 

Cásanna ar 

diúltaíodh 

dóibh 

2010 13 2 2 0 

2011 15 4 3 1 

2012 18 0 0 0 

2013 35 4 4 0 

2014 38 4 3 1 

Iomlán 119 14 12 2 

 

7.3.6 Scoláirí a fuair oideachas baile agus atá anois ag rollú san oideachas príomhshrutha  

Le linn 2010-2014, cuireadh aon achomharc déag díolúine thar ceann scoláirí d’aois iar-bhunscoile a 

raibh oideachas baile faighte acu chun na Roinne. Is réimse casta é seo le gan ach comhairle agus 

treoirlínte ginearálta le cuidiú leis an mBord Náisiúnta Leasa Oideachais (BNLO) maidir leis an rochtain 

atá ag leanaí ar gach gné den oideachas. Tá na treoirlínte ceaptha le cuidiú leis an BNLO soláthar 

oideachais mar seo a mheas. Tá an ceart ag leanaí a fhaigheann oideachas sa bhaile ar “oideachas 

íosta áirithe” (Acht Oideachais, 1998). Deir Treoirlínte Maidir le Measúnacht Oideachais in Áiteanna 

Seachas Scoileannna Aitheanta (2003)19: 

“Nuair atáthar ag meas an bhfuil oideachas íosta áirithe á sholáthar do leanaí a bhfuil an 

Béarla mar mháthairtheanga acu, ba cheart féachaint cibé an bhfuil deiseanna ar fáil le 

Gaeilge a fhoghlaim nó nach bhfuil agus an bhfuil cúrsaí sásúil i bhfianaise chumas, 

infheidhmeachtaí, riachtanais, phearsantacht agus shuimeanna an linbh.”(lch 29) 

Ní bhaineann an chomhairle seo ach lena dtarlaíonn nuair atá oideachas á thabhairt do leanbh sa 

bhaile. Ní thagraíonn sé do dhíolúine a bheith á thabhairt don leanbh ó aon chuid den churaclam nuair 

atá sé/sí rollaithe nó athrollaithe in oideachas príomhshrutha. Mar sin de, diúltaíodh den chuid ba 

mhó d’achomhairc thar ceann scoláirí a fhaigheann oideachas sa bhaile le haghaidh cuid nó iomlán a 

n-oideachais. As an aon achomharc déag díolúine a seoladh isteach idir 2010 agus 2014, níor seasadh 

ach le dhá cheann acu mar gheall ar fhianaise bhreise a chuir na scoileanna ar fáil a bhain le sláinte 

agus sábháilteacht na scoláirí.  

Cineálacha eile achomhairc  

Bhain cásanna eile achomhairc maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge le cúiseanna eile seachas iad 

siúd a shonraítear i dTábla 7.2, ach bhí an líon measartha beag (N=22; 18.5% den líon iomlán 

achomharc). Tugann Tábla 7.7 sonraí na gcúiseanna ar a raibh na hachomhairc seo bunaithe.  

 

 

 

 

 

                                                           
19 Treoirlínte Maidir le Measúnacht Oideachais in Áiteanna Seachas Scoileanna Aitheanta (2003) An Roinn Oideachais agus 
Eolaíochta  
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Tábla 7.7 Cineálacha eile achomhairc ar dhíolúine   

Bliain 

Scoil 

speisialta 

Lagú 

éisteachta 

nó radhairc 

3ú páirtí 

ag lorg 

díolúine 

Scoláirí 

ag 

athrollú 

tar éis 3 

bliana 

Dúlagar Gan 

Bhéarla/ 

gan 

Ghaeilge 

Neamhord 

hipir-

ghníomhaíocht

a easnamh 

aired 

An scoláire 

ag diúltú 

foghlaim 

Stádas 

consalach 

2010 1 1        

2011  1 1     1  

2012 1   1      

2013 2 1   2 4    

2014  2    1 2  1 

Iomlán 4 5 1 1 2 5 2 1 1 

 

Tugann an méid seo a leanas samplaí de chuid de na cásanna achomhairc seo. Is cóir torthaí na samplaí 

seo a léamh mar tháscach amháin. 

Idir 2010 agus 2014, cuireadh isteach ceithre achomharc díolúine ó staidéar na Gaeilge ar fad do 

scoláirí a d’fhreastail ar scoileanna speisialta, áit nár cuireadh Gaeilge ar fáil ar an gcuraclam. Lorgaíodh 

díolúine sna cásanna seo ar athrollú dóibh san oideachas príomhshrutha. Deonaíodh na díolúintí seo 

nuair a cuireadh san áireamh nach raibh rochtain ag na scoláirí iar-bhunscoile ar Ghaeilge le linn dóibh 

a bheith ag freastal ar na scoileanna speisialta.  

In 2011, cuireadh isteach achomharc maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge do scoláire le lagú 

radhairc air. Níor measadh an lagú seo a bheith dáiríre go leor le cur isteach ar chumas an scoláire 

teangacha a fhoghlaim agus, mar sin, níor deonaíodh díolúine. I gcás eile bhí scoláire a bhí ag diúltú 

Gaeilge a fhoghlaim: níor deonaíodh díolúine.   

In 2013, cuireadh achomhairc isteach thar ceann beirt scoláire iar-bhunscoile le dúlagar géar. Seasadh 

le ceann amháin mar go raibh fianaise shoiléir ann go raibh bagairt shuntasach ar shláinte agus ar 

shábháilteacht an scoláire maidir le staidéar na Gaeilge. 

In 2014, rinneadh achomharc leis an Roinn thar ceann scoláire iar-bhunscoile a mhaígh nach raibh 

eolas ar bith ar an mBéarla aige/aici nuair a bhí sé/sí ag rollú sa scoil. Fuarthas amach ina dhiaidh seo 

go raibh an t-eolas seo bréagach agus diúltaíodh don achomharc. Cuireadh achomharc eile isteach 

thar ceann scoláire a mhaígh go raibh stádas consalach aige/aici. Arís, tar éis fiosrúcháin fuarthas go 

raibh an t-eolas a tugadh míchruinn agus mar sin diúltaíodh don achomharc. 

7.4 Príomhthátail 

Scrúdaigh an chaibidil seo an córas achomhairc a fheidhmíonn le haghaidh athbhreithniú ar chásanna 

díolúine ó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge ag leibhéal na hiar-bhunscoile agus cinntí a cuireadh 

go dtí an Roinn le tagairt faoi leith do na cásanna sin a cuireadh ar aghaidh le linn 2010-2014. Mar a 

bhí i gceist leis na cásanna bunscoile, tuismitheoirí de ghnáth a thug cásanna achomhairc chun cinn 

mar fhreagairt ar chinntí ag bainistíocht scoile diúltú d’iarratas ar dhíolúine.  

Líon na gcásanna achomhairc a seoladh chun na Roinne le linn 2010-2014  
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 Mhéadaigh líon na gcásanana achomhairc i gcás na n-iar-bhunscoileanna nach mór faoi thrí 

le linn na tréimhse 2010-2014. Is méadú níos mó é seo ná mar a bhí ann ag leibhéal na 

bunscoile.  

 Rinneadh achomharc de ghnáth nuair nach raibh aon tagairt i gceachtar de na cáipéisí 

rialaithe do na deacrachtaí a bhí ag an scoláire ach a bhí á lua mar fhorais le haghaidh díolúine. 

Na príomhchatagóirí achomhairc  

 Bhain na cásanna achomhairc ba mhinice a seoladh chun na Roinne i gcás na n-iar-

bhunscoileanna le  

- neamhord speictream an uathachais agus/nó strus agus deacrachtaí foghlama 

ginearálta nach bhfuil clúdaithe i gCiorclán M10/94 (19% N=23) 

- deacrachtaí foghlama ginearálta nach bhfuil clúdaithe sa Chiorclán (17% N=20) 

- neamhláithreachtaí fada ón scoil (13% N=16) 

- deacrachtaí urlabhra agus teanga. 

 Tháinig méadú suntasach ar líon na gcásanna achomhairc a bhain le scoláirí le neamhord 

speictream an uathchais (23 cás ar fad le linn na tréimhse; seoladh 52% díobh ar aghaidh in 

2014). 

 Mhéadaigh freisin  líon na gcásanna a seoladh chun na Roinne le strus agus dúlagar luaite le 

staidéar ar an nGaeilge mar fhorais do na hiarratais ar dhíolúine, scoláirí le neamhord 

speictream an uathachais agus diagnóis chomhghalracha eile mar neamhord 

hipirghníomhaíochta easnamh airde.  

 Bhí cásanna a bhí bainteach le deacrachtaí urlabhra agus teanga, oideachas baile agus earráidí 

ag bainistíocht scoile i riaradh na gCiorclán mar fhorais leis na hachomhairc freisin. 

 Murab ionann agus an cás ag leibhéal na bunscoile, áit nár seasadh le hachomhairc i 

mbeagnach gach cás a bhain le neamhord speictream an uathachais, tacaíodh le díreach níos 

lú ná leath de na hachomhairc a bhain le neamhord speictream an uathachais in éineacht le 

riochtaí eile ag leibhéal na hiar-bhunscoile ó 2010-2014.  

 Le linn na tréimhse 2010-2014, mhéadaigh go mór líon na n-achomharc a bhain le leithéid 

scoláirí a raibh timpistí acu a d’athraigh a saol agus a raibh dá bharr sin lagaithe cognaíocha 

nó fisiciúla acu nó scoláirí ar a raibh breoiteachtaí nó riochtaí diana ainsealacha a bhí bagrach 

don bheatha. B’ionann cásanna mar seo agus 13% de líon iomlán na gcásanna a cuireadh go 

dtí an Roinn. Seasadh leis na cásanna eisceachtúla seo nó diúltaíodh dóibh ag brath ar dhéine 

riochtaí na scoláirí agus an tionchar a measadh a bheith ag riochtaí mar seo ar fhoghlaim 

Gaeilge na scoláirí. 

 Le linn 2010-2014 bhain níos mó ná 10% d’achomhairc dhíolúine iar-bhunscoile a cuireadh go 

dtí an Roinn le scoláirí a raibh lagaithe urlabhra agus teanga agus/nó céadfacha orthu. 

Seasadh leis na cásanna achomhairc go léir a cuireadh ar aghaidh ar an gcúis seo, seachas 

ceann amháin.  

 Bhain díreach faoi bhun 10% de na hachomhairc dhíolúine ón nGaeilge ag leibhéal na hiar-

bhunscoile ó 2010-2014 le scoláirí d’aois iar-bhunscoile a fuair oideachas sa bhaile. 
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Caibidil 8 Tuairimí na Seirbhíse Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais 
 

8.1 Réamhrá 
Sa chaibidil seo cuirtear i láthair torthaí ar anailís ar thuairimí agus eispéiris síceolaithe de chuid na 

Seirbhíse Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) maidir le díolúintí ó staidéar na Gaeilge. Lena 

chois sin suitear na tuairimí seo i dtaighde idirnáisiúnta ábhartha.  

Imríonn an beartas a bhaineann le díolúintí ó staidéar na Gaeilge tionchar ar leith ar chleachtais oibre 

síceolaithe SNSO. Cuireann SNSO seirbhísí síceolaíochta ar fáil do bhunscoileanna agus 

iarbhunscoileanna uile sa Stát agus do mhórán scoileanna speisialta. Is saineolaithe síceolaíochta agus 

oideachais iad síceolaithe SNSO a bhíonn i dteagmháil go laethúil le scoileanna. De bharr a gcuid oibre 

arb é daltaí/scoláirí ag a bhfuil saindeacrachtaí foghlama agus deacrachtaí foghlama ginearálta a 

aithint trí mheasúnú tá léargas fíor-speisialta ag síceolaithe SNSO ar oibriú na gCiorclán díolúine 

reatha, conas mar a réitíonn siad le teoiric oideachais, agus an tionchar atá acu ar an gcomhthéacs 

beartais níos leithne.  

Ina thaobh seo lorgaíodh tuairimí síceolaithe SNSO mar cheann amháin de shnáithe an 

athbhreithnithe ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge. Ba é cuspóir an taighde seo ná léargas a fháil ar 

chleachtais reatha a bhaineann le díolúintí ó staidéar na Gaeilge agus tuairimí SNSO a fháil ar bhearta 

a ghlacfar amach anseo i ndáil le díolúintí ó staidéar na Gaeilge. Chuir torthaí na hanailíse leis na torthaí 

foriomlána a bhí ar athbhreithniú na Roinne. 

Sa chaibidil seo mínítear i dtosach báire an mhodheolaíocht a úsáideadh. Ansin tugtar léiriú téamach 

na dtorthaí agus a gcuid impleachtaí do ghairmithe agus do chleachtas i scoileanna. Ag an deireadh, 

cuirtear moltaí faoi bheartas amach anseo maidir le díolúintí ó staidéar na Gaeilge i láthair agus 

cuirtear i gcomhthéacs torthaí taighde úrnua iad. 

8.2. Modheolaíocht 
Mar thoradh ar shaincheisteanna tábhachtacha a bhí aitheanta ag fócasghrúpa de shíceolaithe SNSO 

ullmhaíodh suirbhé agus dáileadh amach é i mí Mhárta 2014. Chomhlíon tromlach síceolaithe (64.1%; 

N=100) an suirbhé agus sheol ar ais é, rud a thug muinín dúinn gur sampla ionadaíoch iad na sonraí a 

fuarthas ar thuairimí agus eispéiris a bhíonn ag síceolaithe ar fud na heagraíochta. Rinneadh anailís ar 

na sonraí de réir téamaí agus cuireadh i láthair ansin iad do Ghrúpa Bainistíochta Inmheánach NEPS 

chun go measfaí na himpleachtaí i dtaobh cleachtais agus beartais. Chuir baill an Ghrúpa Bainistíochta 

Inmheánach leis an taighde níos mó trí thuiscint ó thaobh bainistíochta de a chur ar fáil ar impleachtaí 

téarmaí na gCiorclán agus na rialachán reatha maidir le díolúintí ó staidéar na Gaeilge do SNSO ar 

bhonn náisiúnta. De bhreis air seo lorgaíodh tuairimí síceolaithe i suíomh fócasghrúpa, go háirithe 

uathu siúd ag a bhfuil suim ar leith i litearthacht go ginearálta agus i ndeacrachtaí litearthachta. 

8.3 Measúnuithe síceolaíochta agus díolúintí ó staidéar na Gaeilge 

Measúnuithe de chuid síceolaithe SNSO  

Thuairiscigh tromlach na síceolaithe (70%) a d’fhreagair an suirbhé go ndearna siad measúnuithe 

díreach chun a dhearbhú cé acu ar chomhlíon nó nár chomhlíon scoláirí na critéir chun díolúine ó 

staidéar na Gaeilge a fháil. Rinne síceolaithe idir 20 agus 1 mheasúnú maidir le díolúintí. Ba é 5 an líon 

meánach measúnuithe a rinne na freagróirí in aghaidh na bliana. Ní dhearna ach 5 fhreagróir (5%) níos 
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mó ná 10 measúnú dá leithéid in aghaidh na bliana. Nuair a cuireadh ceist orthu an raibh méadú ar an 

éileamh ar mheasúnuithe i dtaobh díolúine thuairiscigh 67% díobh nach raibh agus thuairiscigh 23% 

go raibh. 

Chuir cuid de na síceolaithe SNSO a thuairiscigh méadú in iúl go raibh brú á chur orthu ag scoileanna 

agus tuismitheoirí chun measúnuithe a dhéanamh a thacódh le díolúintí cé nach raibh sin ag teacht le 

treoirlínte barrchleachtais. Tá measúnú síceolaíochta leabaithe i dtreoirlínte SNSO maidir le Contanam 

Tacaíochta (CoS) agus i Múnla Athchóirithe Seirbhíse SNSO (2013) mar bhuaic próisis uileghabhálaigh 

a chuimsíonn measúnú in-scoile, idirghabháil agus athbhreithniú do dhaltaí/scoláirí ag a bhfuil 

deacrachtaí foghlama agus deacrachtaí eile. Áirítear ar an bpróiseas in-scoile seo tinreamh agus 

féinspreagadh an dalta/scoláire a mheas chomh maith le héifeachtúlacht na modheolaíochtaí teagaisc 

agus freagra an dalta/scoláire ar idirghabháil. I bhfocail eile, déantar measúnú síceolaíochta nuair nach 

bhfuil éirithe le hacmhainní scoile, measúnú ón mhúinteoir agus le hidirghabháil saineolaí laistigh de 

scoileanna chun tabhairt faoi na dúshláin fhoghlama. 

Thuairiscigh síceolaithe SNSO go gcuireann téarmaí na gCiorclán reatha a rialaíonn díolúintí a gcuid 

oibre i mbaol toisc go gcreideann mórán tuismitheoirí go bhfuil a leanaí ag a bhfuil deacrachtaí 

foghlama, i dteideal díolúine ó staidéar na Gaeilge. Thuairiscigh síceolaithe go gcreideann a lán 

tuismitheoirí go dtugann díolúintí buntáiste dóibh siúd a fhaigheann iad, díreach toisc go bhfuil siad 

ann. Is léir go gcothaíonn teidlíocht éileamh, agus de bharr gurb ionann an measúnú síceolaíochta 

agus rochtain a fháil ar an bpróiseas díolúine tá an dealramh air go bhfuil fás faoin éileamh ar na 

measúnuithe seo.  

I bhfianaise an eolais thuas shílfeá gur chóir gan measúnuithe síceolaíochta a dhéanamh amach anseo 

díreach chun rochtain a fháil ar dhíolúintí nó ar chóiríocht ar bith. Ba chóir go leanfadh measúnuithe 

tréimhse d’idirghabhálacha agus measúnuithe in-scoile nach bhfuil éirithe leo. Ba chóir measúnuithe 

síceolaíochta a dhéanamh más léir go bhfuil gá le hiniúchadh domhain speisialaithe ar láidreachtaí 

agus laigí dalta/scoláire agus ar a c(h)ur chuige i leith litearthachta, iniúchadh nach féidir a dhéanamh 

ach amháin trí mheasúnú síceolaíochta. Ba chóir an próiseas scoil-bhunaithe iomlán lena n-áirítear 

measúnú, idirghabháil agus athbhreithniú a thaifeadadh i gComhad an Scoláire um Leanúnachas 

Tacaíochta cosúil leis an gceann a chuir SNSO ar fáil (2013) agus ina dtaispeántar modhanna teagaisc 

agus ábhair fhoghlama a úsáidtear chuige seo. I gciorcláin a rialóidh díolúine ó staidéar na Gaeilge 

amach anseo ba chóir an gá atá ag daltaí/scoláirí ag a bhfuil Saindeacrachtaí Foghlama le tacaíocht 

foghlama chuí a fháil i litearthacht ar feadh tréimhse sainithe sula gcuimhneofaí ar dhíolúine ó staidéar 

na Gaeilge a dheonú dó/di. 

Measúnuithe de chuid síceolaithe nach síceolaithe de chuid SNSO iad 

Réimse imní eile a d’ardaigh na síceolaithe SNSO is ea tuairiscí ó ghairmithe lasmuigh de SNSO a fháil 

(síceolaithe agus síciatraithe) i scoileanna inar moladh díolúintí ó staidéar na Gaeilge do scoláirí gan 

cloí leis na Ciorcláin ná le treoirlínte. Tarlaíonn sé seo de ghnáth má d’iarr scoileanna comhairle ó 

shíceolaithe SNSO faoi thuairisc a chuir síceolaí nach oibríonn do SNSO ar fáil. Thuairiscigh 81% 

d’fhreagróirí an tsuirbhé gur iarr scoileanna orthu athbhreithniú a dhéanamh ar thuairiscí a 

ullmhaíodh lasmuigh de SNSO.  

Mheas 78% d’fhreagróirí a rinne athbhreithniú ar na tuairiscí seo go ndearnadh moltaí míchuí le 

haghaidh díolúine ó staidéar na Gaeilge, is é sin, níor comhlíonadh critéir dhíolúine na Roinne. Mar 

shampla, rinne síceolaithe tagairt do mholtaí a chonaic siad i dtuairiscí i bhfabhar díolúine ó staidéar 
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na Gaeilge do scoláirí a bhí ar speictream an uathachais nach raibh a sainuimhir intleachta agus a gcuid 

gnóthachtálacha ag teacht leis na critéir sna Ciorcláin agus sna Guidelines for Psychologists maidir le 

díolúine. Nuair a iarradh orthu tuairim gharbh a thabhairt, thuairiscigh síceolaithe a raibh 

athbhreithniú déanta acu ar thuairiscí a rinneadh lasmuigh de SNSO do scoileanna gur léigh siad naoi 

dtuairisc ar an meán le linn na gcúig bliana roimh 2014 ina raibh moladh míchuí i bhfabhar díolúine. 

Bhí líon na dtuairiscí seo idir caoga agus dhá cheann. I mórán cásanna rinneadh athbhreithniú ar na 

tuairiscí seo ar iarratas na scoile a bhí ag lorg an dara thuairim. 

Ní léir cén fáth a dhéantar moltaí i dtuairiscí de chuid síceolaithe nach bhfuil ag réiteach le Ciorcláin 

ná le treoracha díolúine. B’fhéidir nach bhfuil eolas ag na gairmithe atá i gceist ar na Ciorcláin dhíolúine 

nó b’fhéidir go ndéantar an moladh ar bhonn tuairime gairmiúla beag beann ar í a bheith ag teacht le 

téarmaí agus treoirlínte na gCiorclán. Ina leithéid de chúinsí is minic a iarrann scoileanna ar 

shíceolaithe SNSO an dara thuairim a thabhairt agus dá bhrí bíonn saothar gan bhuíochas le déanamh 

acu nuair a bhíonn orthu a thaispeáint cén áit nár comhlíonadh téarmaí na gCiorclán ná na Guidelines 

for Psychologists. Is minic a thuairiscíonn scoileanna go mbíonn drogall orthu buille faoi thuairim a 

thabhairt faoi mholadh síceolaí nó síciatraí bíodh is gur orthusan a bhíonn an fhreagracht an díolúine 

a dheonú nó a dhiúltú de réir Chiorcláin na Roinne faoi dheireadh thiar.  

San am atá romhainn beidh sé tábhachtach go gcuirfear na critéir a bhaineann le díolúintí ó staidéar 

na Gaeilge a dheonú i bhfriotal go glan soiléir agus go nglacfar bearta chun a chinntiú go bhfuil gach 

páirtí lena mbaineann ar an eolas faoi na critéir chun díolúintí a dheonú agus faoina bhfuiltear ag súil 

leis chun iad a chur i bhfeidhm. Lena chois sin ní mór treoir a chur ar fáil faoin bhfreagra ceart i 

gcásanna mura bhfuil na moltaí a dhéantar i dtuairiscí de chuid síceolaithe ag réiteach le Ciorcláin agus 

treoirlínte díolúine na Roinne. 

8.4 Soiléire na dtreoirlínte do shíceolaithe maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge 
Thuairiscigh 98% d’fhreagróirí an tsuirbhé go raibh eolas an-mhaith (67%) nó eolas maith (31%) acu ar 

Guidelines for Psychologists maidir le díolúintí ó staidéar na Gaeilge. Bhí 50% d’fhreagróirí den tuairim 

áfach, go raibh siad míshoiléir nó an-mhíshoiléir. Orthu siúd a bhí den tuairim go raibh na treoirlínte 

míshoiléir bhí roinnt síceolaithe a dúirt go bhféadfaí iad a léirmhíniú ar shlite difriúla; mar shampla 

luadh an dhébhríocht maidir le hincháilitheacht leanaí ag a bhfuil Míchumas Foghlama Ginearálta 

Éadrom Teorannach díolúine a fháil. Sampla eile ab ea easpa cinnteachta maidir le cineál agus líon na 

ngnóthachtálacha ag an 10ú percintíl nó faoina bun atá riachtanach i gcomhair díolúine.  

8.5 An múnla neamhréire agus catagóirí sainuimhir intleachta nach bhfuil san áireamh 
Rinne mórán síceolaithe tagairt don ‘múnla neamhréire’ seanfhaiseanta atá mar bhunthuiscint ag na 

Ciorcláin agus treoirlínte reatha, go háirithe chun a fháil amach cé acu an bhfuil nó nach bhfuil 

sainmhíchumas foghlama ag scoláire. Baineann an múnla neamhréire le measúnachtaí a dhéanamh ar 

an tsainuimhir/cumas intleachta agus ar ghnóthachtálacha litearthachta mar chuid den bpróiseas 

measúnaithe shíceolaíochta d’fhonn a dheimhniú cé acu an bhfuil nó nach bhfuil neamhréireanna 

suntasacha staitistiúla idir an tsainuimhir intleachta agus scóir litearthachta. I bhfocail eile, téitear i 

muinín táblaí staitisticí a thugann scór léitheoireachta/litrithe réamh-mheasta atá bunaithe ar 

shainuimhir intleachta. Má tá difríocht shuntasach idir an scór réamh-mheasta agus an scór a baineadh 

amach go hiarbhír is féidir a rá go bhféadfadh sainmhíchumas foghlama a bheith ann.  
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Chuir na freagróirí in iúl go bhfanann an smaointeoireacht reatha faoi sain-mhíchumas foghlama glan 

ar an múnla neamhréire de bharr fianaise a bheith ar fáil go bhfuil sain-mhíchumas foghlama feadh na 

réimse sainuimhir intleachta ar fad. Mar shampla, is féidir le scoláire ag a bhfuil míchumas foghlama 

ginearálta fadhbanna litearthachta a bheith aige chomh maith nach féidir a mhíniú trína shainuimhir 

intleachta amháin. Mar sin féin dealraíonn an scéal go mbaintear an tátal as na Ciorcláin agus 

treoirlínte reatha gur feidhm a bhaineann le míchumas foghlama ginearálta iad deacrachtaí 

litearthachta. De bhreis air sin coinnítear scoláirí atá sa mheánréimse íseal ó incháilitheacht i gcomhair 

díolúine ón nGaeilge, rud atá bunaithe ar thuiscint ar shain-mhúchumas foghlama a shonraíonn go 

bhfuil gá le sainuimhir intleachta mheánach nó sainuimhir intleachta níos airde. Ba dhóigh le mórán 

síceolaithe gur cur chuige leithchealach é agus go bhfuil sé amhrasach ó thaobh taighde agus ó thaobh 

an oideachais de.20  

I bhfianaise an mhéid thuas agus ós rud é nach meastar tástáil sainuimhir intleachta mar chuid 

riachtanach a thuilleadh chun sain-mhíchumas foghlama a aithint, molann SNSO go bhféadfaí 

cuimhneamh ar an údarás díolúintí a dheonú a tharmligean chuig scoileanna inar cloíodh leis an 

bpróiseas um Contanam Tacaíochta (CoS) (agus ina ndearnadh é a dhoiciméadú) agus má leanann an 

scoláire air/uirthi ag baint amach scóir chaighdeánacha litearthachta ag/faoi bhun leibhéil áirithe 

shainithe i dtástálacha caighdeánaithe, cosúil leis an Wide Range Achievement Test: 3ú Eagrán (WRAT 

3)21 nó tástálacha litearthachta eile a riarann múinteoirí riachtanas speisialta ag an scoil. Dá ndéanfaí 

sin ní bheadh gá le measúnú agus thabharfadh sé fianaise ar dheacracht leanúnach seachas an córas 

reatha ina meastar ‘roghbhlúire ama’ trí mheasúnú síceolaíochta a bheith leordhóthanach chun 

incháilitheacht i gcomhair díolúine ó staidéar na Gaeilge a dheimhniú.  

8.6 Míchumais nach bhfuil clúdaithe sna Ciorcláin reatha 
Thuairiscigh formhór mór na síceolaithe SNSO go bhfuil eolas acu ar theoiricí sealbhú dara theanga 

agus is eol dóibh na buntáistí cognaíocha, teangeolaíocha agus sóisialta a ghabhann le foghlaim na 

dara theanga. Chuir cuid acu in iúl go raibh amhras orthu faoin ngá le díolúintí ó staidéar na Gaeilge 

do dhalta/scoláire ar bith, is cuma cén míchumas atá orthu nó cén acmhainn intleachtúil atá acu, i 

bhfianaise na dtairbhí síceolaíochta a bhaineann gach foghlaimeoir amach as teangacha breise a 

fhoghlaim. De bhreis air seo thagair cuid acu do churaclam teanga comhtháite atá á thabhairt isteach 

i mbunscoileanna, curaclam ina gcomhlánaíonn gach teanga a chéile agus ina gcuirtear deireadh leis 

na deighiltí traidisiúnta idir teagasc na chéad theanga agus na dara theanga sa seomra ranga.  

D’ainneoin na mbuntáistí a bhaineann le foghlaim na dara theanga ar díríodh aird orthu thuas 

thuairiscigh a lán freagróirí cásanna agus cleachtas ar an bhfód ina bhfuil fadhbanna suntasacha ag 

scoláirí ag a bhfuil míchumais nach bhfuil clúdaithe sna Ciorcláin agus sna Guidelines for Psychologists 

reatha le foghlaim na Gaeilge. Lena chois sin, tuairiscíodh go bhfuil treoir agus tacaíocht á lorg ag 

scoileanna agus ag tuismitheoirí. Sna fo-chodanna thíos tugtar breac-chuntas ar na míchumais seo.  

                                                           
20Tá faisnéis mhionsonraithe ar bhuntuiscintí reatha ar dhisléicse ar fáil in aighneacht ón nGrúpa Oibre NEPS um Dhisléicse 
chuig an athbhreithniú in Aguisín A. 

21Déantar tástáil in-scoile faoi láthair trí thástálacha caighdeánaithe a riartar don scoláire aonair d’fhonn a fháil amach cé acu 
an gcáilíonn nó nach gcáilíonn scoláirí i gcomhair Socruithe Réasúnacha i Scrúduithe Stáit (RACE). 
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8.6.1 Laige/Sain-neamhord Urlabhra agus Teanga 

De bhreis ar scoláirí ag a bhfuil sainuimhir intleachtúil mheánach íseal mar a míníodh thuas a 

choinneáil amach tá neamhrialtacht eile ann ar dhírigh líon suntasach síceolaithe SNSO aird uirthi: ní 

mheastar ach scoláirí ag a bhfuil sainmhíchumas foghlama, míchumas foghlama ginearálta nó 

míchumais chéadfacha a bheith incháilithe i gcomhair díolúine ó staidéar na Gaeilge faoi théarmaí na 

gCiorclán reatha agus ní ghlactar míchumais eile san áireamh. Ar chohórt na scoláirí a mheasann 

síceolaithe áirithe mar scoláirí atá eisiata trí thimpiste áirítear scoláirí ag a bhfuil Laige/Sain-neamhord 

Urlabhra agus Teanga. Chuir cuid acu imní in iúl go bhfuil ar na scoláirí seo atá ag streachailt lena gcéad 

teanga an dara teanga a fhoghlaim. Freastalaíonn a lán scoláirí ag a bhfuil Laige/Sain-neamhord 

Urlabhra agus Teanga ar ranganna teanga speisialta ar feadh dhá bhliana agus filleann siad ar a gcuid 

ranganna príomhshrutha ansin. Chuir cuid de na síceolaithe in iúl nach ndéantar soláthar do 

mhúineadh na Gaeilge i bhformhór na ranganna sin; dá bhrí sin táthar ag súil leis go dtéann na scoláirí 

seo i mbun staidéar na Gaeilge arís mar nach bhfuil díolúine acu, cé go bhfuil teagasc dhá bhliana 

caillte acu. 

8.6.2 Neamhord Speictream an Uathachais 

Cohórt scoláirí eile a bhí eisiata ó incháilitheacht i gcomhair díolúine ó staidéar na Gaeilge a fháil is ea 

scoláirí ar speictream an uathachais agus is cúis imní é seo do roinnt síceolaithe SNSO. Príomhghné 

Neamhord Speictream an Uathachias is ea laige chumarsáide agus bíonn deacrachtaí/moill teanga ar 

mhórán scoláirí le Neamhord Speictream an Uathachais leis. In éineacht le scoláirí ar a bhfuil Sain-

neamhord Urlabhra agus Teanga thuas luaigh roinnt síceolaithe cásanna scoláirí a imeascadh ar ais sa 

phríomhshruth ó ranganna speisialta do scoláirí ar a bhfuil Neamhord Speictream an Uathachais, 

ranganna nach múintear an Ghaeilge iontu den chuid is mó de. Cáilíonn na scoláirí siúd ar a bhfuil 

Neamhord Speictream an Uathachais, míchumas foghlama agus deacrachtaí litearthachta agus teanga 

i gcomhair díolúine ó staidéar na Gaeilge ach tá cuid mhaith scoláirí ardfheidhmiúla le Neamhord ar 

Speictream an Uathachais (iad siúd ag a bhfuil diagnóis Siondróm Asperger san áireamh) nach 

gcáilíonn22.  

Is saintréith daoine le Neamhord Speictream an Uathachais é righne smaoinimh agus cheangail roinnt 

freagróirí an deacracht agus an drogall i dtaobh foghlaim na Gaeilge a thug siad faoi deara leis an 

tsaintréith seo. Thagair líon suntasach d’fhreagróirí an tsuirbhé do scoláirí le Neamhord Speictream 

an Uathachais go sonrach a n-imríonn staidéar na Gaeilge tionchar diúltach ar a meabhairshláinte. 

Thuairiscigh siad go bhfuair siad litreacha ó Sheirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus d’Ógánaigh nó 

ó shíceolaithe i bun cleachtais neamhspleách ina sonraítear imní nach beag faoin tionchar a 

d’fhéadfadh staidéar na Gaeilge a imirt ar mheabhairshláinte a gcuid othar. Tuairiscíodh gur dhiúltaigh 

roinnt scoláirí freastal ar an scoil toisc nárbh fhéidir leo déileáil leis an strus a ghabhann le staidéar na 

Gaeilge. 

Tá na buntáistí a thagann do gach scoláire mar thoradh ar an dara teanga a fhoghlaim agus ar tharraing 

roinnt síceolaithe SNSO aird orthu ag teacht leis an bhfianaise ón taighde atá ar fáil faoi láthair 

                                                           
22Tá a lán daltaí/scoláirí ardfheidhmiúla ar a bhfuil Neamhord Speictream an Uathachais nó Siondróm Asperger nach bhfuil 

aon deacrachtaí foghlama acu. Mar sin ní bheidís incháilithe do dhíolúine ó staidéar na Gaeilge faoi théarmaí na gCiorclán 

agus na dtreoirlínte reatha de bharr go bhfuil sainuimhir intleachta agus scóir ghnóthachtála teanga agus litearthachta 

meánacha nó níos airde acu.  
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(Archibold et al., 2006). Go deimhin, tá amhras ar mhórán tráchtairí maidir leis an gceist an rud stuama 

é scoláirí ar a bhfuil RSO a eisiamh ó fhoghlaim an dara teanga. Mar shampla, scrúdaigh Wight (2015) 

an litríocht faoi fhoghlaim dara teanga a rinne scoláirí le míchumais ar cainteoirí dúchais Béarla iad 

agus cé gur bhain sí de thátail as go bhfuil easpa doimhneachta agus leithne i dtaighde na linne seo, 

tharraing sí aird ar fhianaise fíor-láidir go bhfuil tairbhí idir phragmatach, chultúrtha agus chognaíoch 

ag gabháil leis an bhfoghlaim seo. De bhreis air seo mhaígh Wight gur minic a deonaítear díolúintí de 

bharr tuairimí pearsanta seachas mar thoradh ar a bheith ag cuimhneamh ar chleachtas 

ionchuimsitheach agus nach bhfuil aon sonraí ar fáil ar rath a bhí ar scoláirí le RSO, b’fhéidir. Ar bhonn 

na fianaise atá againn tacaíonn Wight le gníomhaíochtaí agus ábhar foghlama difreáilte, athbhreithniú 

agus athdhéanamh foghlama, múineadh teanga follasach, ranganna beaga, breis ama agus 

measúnachtaí malartacha mar shlí chun rochtain ar fhoghlaim an dara teanga a éascú do scoláirí ag a 

bhfuil RSO. 

Tá sé den tábhacht cuimhneamh ar bheartas amach anseo i dtaobh díolúintí ó staidéar na Gaeilge i 

bhfianaise an mhéadaithe ar chleachtas ionchuimsithigh i scoileanna, athruithe curaclaim (cosúil le 

rogha níos leithne i gcuraclaim Ghaeilge), agus gabháil i dtreo foghlaim teanga chomhtháite (Ó Duibhir 

agus Cummins, 2012), rud arb é beartas na Roinne é faoin am seo. Tugann an cur chuige comhtháite 

faoi riachtanais teanga gach scoláire, riachtanais scoláirí a labhraíonn teanga sa bhaile atá difriúil leis 

an teanga teagaisc, iad siúd ag a bhfuil deacrachtaí/moill teanga agus iad siúd ag a bhfuil RSO san 

áireamh. Tugtar faoi riachtanais teanga gach scoláire i gceachtanna teanga scoite a bhfuil difreáil chuí 

déanta orthu, agus déantar é ar feadh an churaclaim. Is é atá mar bhonn ag an gcur chuige seo ná go 

n-aistrítear scileanna sealbhaithe teanga ó theanga amháin chuig teanga eile. I gcás formhór na ndaltaí 

in Éirinn, is í foghlaim na Gaeilge an chéad eispéireas ar an dara teanga a fhoghlaim. Má chuireann 

múinteoirí ar chumas na scoláirí saintréithe na Gaeilge a chur i gcomparáid lena dteanga baile agus 

má dhíríonn siad aird ar straitéisí chun scileanna teanga nua a fhoghlaim, is ansin a spreagtar 

éifeachtúlachtaí, feasacht agus scileanna teanga sna foghlaimeoirí. Cabhraíonn a leithéid de chur 

chuige i leith feasacht teanga leis na scoláirí scileanna a fhoghlaim a úsáidtear i bhfoghlaim teangacha 

breise amach anseo. 

Is dócha gur aithin síceolaithe áirithe scoláirí ag a bhfuil Laige/Sain-neamhord Urlabhra agus Teanga 

agus Neamhord Speictream an Uathachais chun iad a lua toisc go ndealraíonn sé go bhfuil amhras ar 

a neamhincháilitheacht i gcomhair díolúine ó staidéar na Gaeilge má tá catagóirí eile, mar shampla 

Saindeacracht Foghlama agus Deacracht Foghlama Ginearálta incháilithe. Níl aon fhianaise sa taighde 

atá againn faoi láthair ar son díolúine ó staidéar an dara tteanga i gcás na scoláirí seo. Mar shampla, 

d’oibrigh Paradis et al. (2011) amach go mbaineann leanaí le Laige/Sain-neamhord Urlabhra agus 

Teanga a fhoghlaimíonn an dara teanga an leibhéal cumas teanga céanna amach lena gcomhdhaltaí 

aonteangacha ag a bhfuil Sain-neamhord Urlabhra agus Teanga tar éis dóibh dóthain nochta lena dara 

teanga a fháil. Maidir le Neamhord Speictream an Uathachais, fuair Hambly agus Fombonne (2011) 

amach nach raibh aon difríochtaí suntasacha idir leibhéil teanga leanaí le Neamhord Speictream an 

Uathachais a bhí aonteangach, iad siúd a d’fhoghlaim dhá theanga ag an am céanna agus iad siúd a 

d’fhoghlaim an dara theanga go seicheamhach. Dá bhrí sin tugann an taighde atá ag teacht chun cinn 

le tuiscint go mbaineann siad siúd fiú amháin ar a bhfuil míchumais a chuireann isteach ar theanga 

agus cumarsáid tairbhe as foghlaim an dara teanga. Is minic nach múintear an Ghaeilge i suímh 

oideachais speisialta do na scoláirí seo ach níl sé ag teacht leis an bhfianaise atá againn ón taighde. Ina 

áit sin tugann an taighde reatha le tuiscint go dtéann foghlaim an dara teanga chun tairbhe do gach 
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scoláire beag beann ar mhíchumas nó RSO. Dá bhrí sin ba chóir dóibh a bheith rannpháirteach san 

eispéireas seo ar scoil.  

8.6.3 Scoláirí le Neamhord Speictream an Uathachais faoi strus mar thoradh ar a bheith ag 

foghlaim na Gaeilge 

In ainneoin na fianaise ón taighde, níl aon amhras ná gur fíordhúshlán é an trioblóid mhór a bhíonn ar 

scoláirí áirithe le Neamhord Speictream an Uathachais má éilítear orthu staidéar a dhéanamh ar an 

nGaeilge do na scoláirí féin, dá dteaghlaigh agus dá scoileanna. B’fhéidir go bhfuil cúiseanna láidre ó 

thaobh oideachais de ann go ndéanfadh na scoláirí seo staidéar ar an dara theanga ach de réir 

dealraimh tá bac síceolaíoch ag cur isteach ar an teagmháil leis an ábhar agus mar sin cuireann an 

riachtanas staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge imní agus crá croí ar scoláirí áirithe. Ní thaispeánann 

athbhreithniú ar an litríocht mórán a mhíneodh an feiniméan seo. Déantar méid áirithe tagartha do 

dheacrachtaí agus easnaimh chumarsáide i solúbthacht smaoinimh i leanaí le le Neamhord Speictream 

an Uathachais (Wire, 2005) ach meastar gur féidir na dúshláin seo a shárú trí oideolaíocht éifeachtach. 

D’fhéadfadh modhanna agus ábhar teagaisc nuálacha atá íogair i leith an uathachais chomh maith le 

difreáil a dhéanamh ar ábhar ceachta ó aois óg a bheith ina chabhair chun forbairt an choil 

dhealraithigh seo i leith na teanga a mhaolú. Is réimse í seo áfach, ina bhfuil tuilleadh taighde agus 

comhairlithe le déanamh le páirtithe leasmhara chun bonn eolais a thabhairt do bheartas sa réimse 

seo amach anseo. 

8.7 Saincheisteanna eile a ardaíodh 

Sa chuid seo a leanas pléifear roinnt saincheisteanna breise atá ardaithe ag síceolaithe NEPS i dtorthaí 

an tsuirbhé. 

8.7.1 Ollscoil na hÉireann (OÉ): Neamhréireanna le téarmaí Chiorcláin reatha na Roinne 

Thuairiscigh roinnt síceolaithe go bhfuil na difríochtaí idir rialacháin Ollscoil na hÉireann (OÉ) a 

rialaíonn díolúintí ón nGaeilge agus ó theangacha eile23 agus téarmaí Ciorcláin agus treoirlínte na 

Roinne ina n-ábhar mearbhaill do scoileanna, tuismitheoirí agus scoláirí. Deonaíonn OÉ díolúintí ón 

nGaeilge má mholann síceolaí é gan tagairt do chritéir i gcásanna ina meastar go bhfuil Saindeacracht 

Foghlama a bheith ag an scoláire. De bhreis air seo deonaíonn OÉ díolúintí ón nGaeilge do scoláirí a 

rugadh lasmuigh den Stát, fiú amháin má tá a n-oideachas ar fad faighte acu in Éirinn. 

Thuairiscigh síceolaithe leis, gur bhuail siad le scoláirí ag a raibh saindeachracht foghlama a bhí ag 

iarraidh díolúine ó staidéar na Gaeilge agus fuair é ó OÉ agus ag an am céanna bhain siad barr feabhais 

amach i nuatheanga iasachta amháin nó níos mór-roinne cé go raibh siad i dteideal díolúine ó na 

nuatheangacha iasachta leis. Dá bhí sin tá an bunús atá leis na díolúintí teanga seo amhrasach. 

De bharr go ndeonaítear díolúintí de chuid OÉ ar bhonn na diagnóise saindeacracht foghlama gan aon 

tagairt do chritéir ar leith bhí tuairiscí ann faoi scoláirí ag a raibh saindeacracht foghlama éadrom (nach 

dtabharfadh SNSO tosaíocht dóibh chun measúnú a dhéanamh orthu de bharr gnóthachtálacha sách 

arda a bheith acu) ach chuaigh siad chuig síceolaí príobháideach a mhol díolúine faoi chritéir OÉ. Mar 

seo cuirtear ar chumas na scoláirí seo nach bhfuil go maith chun teangacha a fhoghlaim díriú ar na 

hábhair eile agus a gcuid pointí don Lároifig Iontrála a uasmhéadú san Ardteistiméireacht ar mhaithe 

                                                           
23 Éilíonn OÉ an tríú teanga le haghaidh máithreánaigh má roghnaítear Ealaíona, Eolaíochtaí Daonna, Dlí, Eolaíocht 
Shóisialta, Tráchtáil, Leigheas, Eolaíochtaí Sláinte agus roinnt céimeanna eile. Deonaíonn sé díolúintí ón riachtanas seo 
dóibh siúd ag a bhfuil Saindeacracht Foghlama, áfach, má mholann síceolaí é. 
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le rochtain ar choláistí OÉ. Thuairiscigh roinnt síceolaithe go raibh an t-ábhar imní seo curtha ar a súile 

dóibh ag scoileanna.   

Ba chóir cuimhneamh ar iarracht a dhéanamh chun nósanna imeachta agus beartais na Roinne agus 

OÉ a chur ar aon dul maidir le díolúintí ó staidéar na Gaeilge. Tá na socruithe reatha ina n-ábhar 

mearbhaill. D’fhéadfaí a mhaíomh go dtugann na socruithe seo buntáiste éagórach dóibh siúd a bhfuil 

ar a gcumas íoc as measúnuithe síceolaíochta príobháideacha. Is fíor sin go háirithe i gcás na scoláirí 

ag a bhfuil mhíchumas foghlama éadrom nach bhfuil go maith chun teangacha a fhoghlaim agus a 

lorgaíonn díolúine d’fhonn díriú ar ábhair nach ábhair teanga iad. 

Is tuilleadh fianaise iad tuairiscí ó shíceolaithe go bhfuil scoláirí áirithe a fuair díolúine ó staidéar na 

Gaeilge i gcomhair máithreánaigh in OÉ ar fheabhas i nuatheangacha iasachta nach bhfuil aon bhunús 

ó thaobh oideachais ag díolúintí ón nGaeilge ar bhonn saindeacracht foghlama. 

8.7.2 Díolúintí de facto ón nGaeilge 

Tuairiscíonn síceolaithe a d’fhreagair an suirbhé gur bhuail siad le scoláirí nach ndearna staidéar ar an 

nGaeilge sa bhunscoil ach nár deonaíodh díolúine ón nGaeilge dóibh. Nuair a rinneadh measúnú orthu 

sa bhunscoil fuarthas nár chomhlíon na scoláirí seo na critéir don díolúine. Dá thoradh sin d’fhéadfadh 

gur chaill na scoláirí seo a lán blianta de theagasc na Gaeilge agus tá siad cosúil le tosaitheoirí i staidéar 

na Gaeilge agus iad ag tosach an oideachais iarbhunscoile. 

8.7.3 Amchlár do thacaíocht foghlama a shocrú le linn ranganna Gaeilge 

Rinne tuismitheoirí scoláirí a fuair measúnú sa bhunscoil teagmháil le síceolaithe SNSO áirithe nuair a 

thosaigh siad ar an iarbhunscoil agus d’iarr siad orthu díolúine ó staidéar na Gaeilge a mholadh go 

siarghabhálach de bharr go ndúradh go gcuirfí tacaíocht foghlama ar fáil le linn na ranganna Gaeilge. 

Thuairiscigh na tuismitheoirí gur cuireadh in iúl dóibh go raibh rochtain ar thacaíocht foghlama dá 

leanbh ag brath ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge a bheith acu. Ar an iomlán, dúirt síceolaithe NEPS 

nach féidir soláthar tacaíocht foghlama agus Gaeilge a bheith ar siúl ag an am céanna agus 

tuismitheoirí a bheith ag lorg díolúintí ón nGaeilge sa chomhthéacs seo a chosaint.   

8.7.4 Díolúintí ón nGaeilge i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge 

Thuairiscigh líon beag, ach suntasach mar sin féin, de shíceolaithe, gur iarradh orthu díolúintí ó 

staidéar na Gaeilge a mholadh do dhaltaí a bhí ag freastal ar bhunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán 

na Gaeilge chun go bhféadfaidís díolúine a fháil ag an leibhéal iarbhunscoile. Iarradh ar fhreagróir 

amháin cé acu ar cháiligh nó nár cháiligh dalta ag a raibh Saindeacracht Foghlama i scoil Ghaeltachta i 

gcomhair díolúine ó staidéar an Bhéarla ar na cúiseanna céanna. Iarradh ar fhreagróir eile díolúine ón 

nGaeilge a mholadh i scoil Ghaeltachta inár chomhlíon scoláire critéir Ciorcláin na Roinne. 

Dúirt síceolaithe SNSO nach bhfuil aon bhunús ó thaobh oideachais de leis go n-éireodh scoláirí a fuair 

a gcuid oideachais trí mheán na Gaeilge as staidéar na Gaeilge ag an leibhéal iarbhunscoile. 

Go háirithe, dúirt siad mar a dheonaítear Socruithe Réasúnta sna Scrúduithe Teistiméireachta do 

scoláirí ag a bhfuil saindeacracht foghlama chun cúiteamh a thabhairt dóibh i dtaobh drochscileanna 

litrithe/gramadaí agus/nó drochscileanna léitheoireachta d’fhonn éifeachtaí a gcuid deacrachtaí 

litearthachta a mhaolú ina gcuid feidhmíochta sna scrúduithe. Lena chois sin chomhairligh siad gur 

chóir an ardleibhéal creidiúna a thugtar i leith cumas labhartha Gaeilge sna scrúduithe stáit a chur ar 
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shúile na ndaltaí i nGaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta a fuair an buntáiste líofacht sa Ghaeilge 

a bhaint amach.  

8.7.5 Díolúintí ón nGaeilge do dhaltaí/scoláirí a fhoghlaimíonn Béarla mar theanga bhreise 

Dhéileáil síceolaithe SNSO le cásanna inar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge do dhaltaí an-óga 

a bhí ag foghlaim Béarla mar theanga bhreise toisc gur chomhlíon siad na critéir nach raibh Béarla ná 

Gaeilge acu nuair a cuireadh ar rolla na scoile iad agus nach dtugtar an deis dóibh Gaeilge a fhoghlaim 

d’ainneoin go bhfuil siad líofa ina dteanga(cha) féin. 

Dúirt síceolaithe SNSO nach bhfuil aon buntáiste le brath ó dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge a dheonú 

do dhaltaí óga atá ag foghlaim Béarla mar theanga bhreise agus go deimhin, go bhfuil mórán de na 

daltaí seo inniúil ar bhreis is aon teanga amháin cheana féin nuair a théann siad ar an rolla i mbunscoil. 

Tá a fhios go bhfuil na scileanna teanga seo inaistrithe nuair a shealbhaítear teangacha breise. De 

bhreis air seo, leag síceolaithe béim air gur féidir rochtain ar an gcuraclam iomlán a thabhairt do gach 

dalta bunscoile trí mhúineadh agus freastal cuí difreáilte de réir mar is gá. 

8.7.6 Scoláirí a fuair oideachas sa bhaile ag rollú i scoileanna 

Bhuail líon beag síceolaithe le scoláirí a fuair a gcuid oideachais sa bhaile ag an leibhéal bunscoile agus 

nach ndearna aon staidéar ar an nGaeilge. Bhíodar ag lorg díolúine nuair a bhí siad ag tabhairt faoin 

iar-bhunscoil. Tharraing siad aird ar an ngá le soiléiriú agus comhairle maidir leis na riachtanais um 

fhoghlaim na Gaeilge a chomhlíonadh i gcás leanaí a fuair oideachas sa bhaile agus a théann ar rolla 

scoile ina dhiaidh sin. 

8.8 Príomhthátail  

Sa chaibidil seo tugadh breac-chuntas agus anailís ar thuairimí síceolaithe SNSO faoi bheartais agus 

nósanna imeachta maidir le díolúintí ó staidéar na Gaeilge. Díríonn an anailís aird ar roinnt 

saincheisteanna tábhachtacha maidir leis na próisis agus critéir dhíolúine. Caithfear machnamh a 

dhéanamh orthu seo i mbeartas agus i gcleachtas amach anseo maidir le díolúintí. Tá na tátail a 

bhaintear as an anailís ag teacht leis na léargais is tábhachtaí ó shnáithe eile den athbhreithniú agus 

comhlánaíonn agus leathnaíonn siad iad fiú. 

Leagann síceolaithe SNSO ar na tairbhí a bhaineann le foghlaim an dara teanga. Teachtaireacht 

uileghabhálach ina fhianaise seo is ea nach mór a bheith cúramach i dtaobh gan deis a thabhairt 

d’fhoghlaimeoirí ag a bhfuil RSO agus scoláirí a fhoghlaimíonn Béarla mar theanga bhreise an dara 

teanga a fhoghlaim i bhfianaise níos mó cleachtais chuimsithigh a bheith sna scoileanna, i bhfianaise 

athruithe curaclaim agus céim i dtreo foghlaim teanga chomhtháite. I dtaighde reatha atá luaite ag 

SNSO táthar in amhras leis, de réir dealraimh, faoi cé acu an cleachtas críonna nó éigríonna é ndíolúintí 

a thabhairt do scoláirí ag a bhfuil saindeacrachtaí foghlama ón dara teanga a fhoghlaim.  

Teachtaireacht thábhachtach eile ón anailís ar an aiseolas ó SNSO is ea an gá coincheapú úr a 

dhéanamh ar an tslí inar féidir na próisis díolúine a chur i ngníomh i bhfianaise na smaointí reatha ar 

mheasúnú síceolaíochta agus conas is fearr is féidir freastal ar riachtanais foghlaimeoirí ag a bhfuil 

RSO. Go háirithe, tharraing síceolaithe ó SNSO aird ar an ngá le himeacht ón múnla ‘neamhréire’ ar a 

bhfuil na Ciorcláin agus na treoirlínte reatha bunaithe, úsáid tástáil sainuimhir intleachta san áireamh, 

mar shlí chun sain-mhíchumas foghlama a dheimhniú. Tharraing SNSO aird leis, ar an ngá le measúnú 

síceolaíochta a athshuíomh mar chuid den bpróiseas chun a fháil amach an bhfuil nó nach bhfuil 
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foghlaimeoir ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais incháilithe do dhíolúine ó staidéar na Gaeilge. 

Is é a bheadh i gceist leis an athshuíomh seo ná gan measúnuithe síceolaíochta a úsáid díreach chun 

incháilitheacht i gcomhair díolúine ón nGaeilge a dheimhniú ach gan measúnuithe síceolaíochta a 

dhéanamh ach amháin más léir nár éirigh le tréimhse d’idirghabhálacha agus measúnuithe in-scoile. 

Is é atá i gceist leis an athrú seo ná go mbeidh ról níos mó ag na scoileanna i dtaobh gach tacaíocht a 

thriail chun cabhrú le foghlaimeoirí agus, de réir mar is gá, i dtaobh incháilitheacht foghlaimeora i 

gcomhair díolúine ó staidéar na Gaeilge a mheas. Tá sé seo ag teacht le forbairtí úrnua i soláthar 

oideachais speisialta mar atá mínithe i gCiorcláin 0013/2017 agus 0014/2017 de chuid na Roinne. 

Leagtar béim anseo ar scoláirí ag a bhfuil riachtanais speisialta suntasacha a aithint trí phróiseas 

measúnaithe leanúnaigh agus idirghabhála leanúnaí de réir mar atá leagtha amach sa phróiseas um 

Contanam Tacaíochta. Níl úsáid tuairiscí ó ghairmithe i gcroílár an phróisis chun na riachtanais a aithint 

ach is féidir le scoileanna torthaí agus moltaí na dtuairiscí seo a ghlacadh san áireamh má bhíonn siad 

ar fáil.   

Lena chois sin tarraingíonn síceolaithe SNSO aird ar shaincheisteanna ar leith cosúil le Laige/Sain-

neamhord Urlabhra agus Teanga a bheith fágtha ar lár sna Ciorcláin díolúine, rud a d’fhéadfadh cur 

isteach ar fhoghlaim na Gaeilge a dhéanfadh na scoláirí seo, chomh maith le moltaí i tuairiscí a 

cuireadh ar fáil anois is arís ag síceolaithe a oibríonn lasmuigh de SNSO nach bhfuil ag teacht leis na 

critéir atá leagtha amach sna Ciorcláin agus treoirlínte um dhíolúine. De bhreis air seo tharraing 

síceolaithe SNSO aird ar aimhrialtachtaí agus thuairiscigh cásanna ina rabhthas buartha faoi 

mheabhairshláinte agus leas roinnt scoláirí, go háirithe i gcás scoláirí le Neamhord Speictream an 

Uathachais, maidir lena bhfuil i gceist má tá orthu staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge.  

Lena chois sin tá aird dírithe ag síceolaithe NEPS ar thionchar aimhrialtachaí riaracháin agus eagrúcháin 

a bhaineann le díolúintí ón nGaeilge. Orthu seo áirítear neamhréireanna idir rialacháin díolúine de 

chuid OÉ agus Ciorcláin na Roinne, deonú díolúintí de facto, aistriú daltaí/scoláirí ó oideachas speisialta 

agus oideachas sa bhaile chuig suímh oideachais phríomhshrutha, agus an socrú amchláir ina gcuirtear 

tacaíocht foghlama ar fáil i gcomhthráth le ranganna Gaeilge. Ina theannta sin ardaíonn síceolaithe 

SNSO ceisteanna faoin mbunús nó an loighic a bhaineann le díolúintí a dheonú do scoláirí a 

fhreastalaíonn ar scoil a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge. Moltar gur féidir tabhairt faoi na 

saincheisteanna seo i gcomhthéacs creatlaí lena bhféachtar le hionchuimsiú gach scoláire i bhfoghlaim 

na Gaeilge a chur chun cinn, lena laghdaítear an fócas ar thástáil shíceolaíoch agus lena gcuirtear cur 

chuige ag an leibhéal scoile chun cinn a leagann béim ar fhorbairt. 
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Caibidil 9 Taighde ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge 

 

9.1 Réamhrá 

Sa chaibidil seo tugtar breac-chuntas ar phríomhthorthaí taighde agus tráchtaireacht idirnáisiúnta 

agus náisiúnta maidir le díolúintí ó theanga iasachta/dara teanga. Ar an iomlán níl mórán taighde 

déanta i réimse na ndíolúintí ó fhoghlaim teangacha. Mar sin féin cuirtear roinnt léargas úsáideacha 

ar fáil óna bhfuil ar fáil agus is fiú féachaint orthu i bhfianaise beartais agus cleachtais amach anseo i 

ndáil le díolúintí ó staidéar na Gaeilge. 

9.2 Forbhreathnú ar thaighde agus cleachtas maidir le díolúintí ó staidéar teanga 

9.2.1 Taighde idirnáisiúnta ar dhíolúintí ó staidéar teanga 

Dúirt Wight (2015), taighdeoir sna Stáit Aontaithe, nach bhfuil mórán taighde déanta ar na beartais 

agus na cleachtais um díolúintí ó staidéar teangacha iasachta a dheonú do scoláirí agus sa mhéid go 

bhfuil sé ar fáil tá sé dírithe ar scoláirí a labhraíonn Béarla. Deir sí go bhfuil an taighde srianta sa 

chomhthéacs Béarla mar gurb é an norm atá ag daoine sa chomhthéacs seo ná cumarsáid a dhéanamh 

in aon teanga amháin. Taispeánann sí go léiríonn an taighde go bhfuil claonadh ann díolúintí ó 

theangacha iasachta a thabhairt do scoláirí de réir tuairimí agus tosaíochtaí pearsanta seachas ar 

bhonn ionchuimsithe agus ar bhonn sonraí faoi rath a d’fhéadfadh scoláirí ag a bhfuil RSO a bhaint 

amach. Luann sí taighde eile ina ndírítear aird ar a thábhachtaí agus atá sé cleachtais churaclaim agus 

teagaisc a chur in oiriúint d’fhonn tacú le foghlaim teanga iasachta a dhéanann scoláirí ag a bhfuil RSO. 

Is í an teachtaireacht uaithi ná gur chóir go mbeadh rochtain ag gach scoláire ar gach réimse ábhair. 

Áirítear air seo an deis inniúlacht i dteanga eile a fhorbairt agus tuiscint níos fearr a fháil ar chultúir 

eile, agus gur chóir, dá réir sin, na hacmhainní agus an tacaíocht riachtanach a chur ar fáil chun 

timpeallacht teanga iasachta ionchuimsitheach a chur ar fáil do gach foghlaimeoir.  

Deir Arnett (2013) faoi Fhraincis mar dhara theanga i gCeanada nach rogha maith é an chuid is mó den 

am díolúine a dheonú ó chláir éigeantacha Fraincise mar dhara theanga do scoláirí ag a bhfuil 

riachtanais eisceachtúla. Maíonn sí go mbuanaíonn díolúintí ó fhoghlaim na dara theanga an 

smaoineamh nach do chách atá staidéar na Fraincise mar dhara theanga agus nach féidir le cásanna 

eisceachtúla agus Fraincis mar dhara theanga maireachtáil i dteannta a chéile. D’fhéadfadh cleachtas 

na ndíolúintí oideachas teanga a lagú mar scaipeann sé an smaoineamh nach bhfuil staidéar ar an 

bhFraincis mar dhara theanga tábhachtach ná fiúntach. Díríonn sí ár n-aird ar an ngá le taighde a 

ghlacadh san áireamh a thaispeánann nach bac ar staidéar teanga é míchumas agus go bhfuil mórán 

de na straitéisí a mholtar chun tacú le scoláirí ag a bhfuil RSO ag teacht le hoideolaíocht mhaith 

Fraincise mar dhara theanga sa chlár príomhshrutha Fraincise. Lena chois sin tugann sí faoi deara 

conas mar a thacaíonn Comhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha (Comhairle na hEorpa, 

2001)le hionchuimsiú gach saghas foghlaimeoir teanga sa seomra ranga trí thagairt do rath i dtéarmaí 

dá bhfuil ar chumas foghlaimeora a dhéanamh. Mar sin féin admhaíonn sí go bhfuil gá le díolúintí anois 

is arís, faraor, toisc go bhfuil a leithéid de chleachtas le hoidhreacht i seomraí ranga teanga.   

9.2.2 Cleachtas na ndíolúintí ó staidéar teanga i ndlínsí eile 

Ní bhfuarthas eolas ó chuardach ar líne faoi bheartas agus cleachtas maidir le díolúintí ó theanga 

iasachta ach i roinnt bheag dlínsí ina labhraítear Béarla.  
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I Queensland na hAstráile tá staidéar ar theanga iasachta riachtanach san dá bhliain dheireanach 

bunscoile agus sa dhá bhliain thosaigh iarbhunscoile. Is é an bunús atá leis seo ná gur féidir le foghlaim 

teanga breise scileanna litearthachta ginearálta agus tuiscint an scoláire ar an gcéad theanga a 

threisiú. Lena chois sin d’fhéadfadh sé tús nua agus rath a thairiscint d’fhoghlaimeoirí a raibh 

fadhbanna acu leis an mBéarla, b’fhéidir. Is é an príomhoide a dhéanann cinntí díolúintí a dheonú do 

scoláirí ó chlár Teangacha na scoile i gcomhairle leis na tuismitheoirí má aithnítear gur ar mhaithe leis 

an leas is fearr don scoláire é.   

I Sasana, tá foghlaim teanga iasachta riachtanach ag Key Stage (Príomhchéim) 224 agus Key Stage 

(Príomhchéim) 325 den gCuraclam Náisiúnta, is é sin, ó aois 7-14. D’fhéadfaí córas dífheidhmithe nó 

mionathraithe den gcuraclam náisiúnta a chuireann na príomh-mhúinteoirí i bhfeidhm a úsáid i gcúinsí 

eisceachtúla; tá foráil déanta don gcóras seo san Acht Oideachais, 2002. Ina leithéid de chásanna bíonn 

cead ag príomhoide cláir staidéir a mhionathrú nó a dhífheidhmiú i ngach ábhar, teangacha iasachta 

san áireamh, ag príomhchéim ar bith trí ráiteas dalta sainriachtanais má mheastar nach leor saghsanna 

solúbthachta eile chun freastal ar riachtanais ar leith an duine óig. Sa ráiteas tugtar mionsonrú ar 

ábhair nó meastóireachtaí a dhífheidhmítear chomh maith leis an gcuraclam malartach, agus ní mór 

athbhreithniú a dhéanamh air go bliantúil mar chuid den athbhreithniú ar shainriachtanais. Lena chois 

sin tá cead ag príomhoide dífheidhmiú sealadach a dhéanamh ag príomhchéim ar bith ar feadh sé mhí 

ar a mhéid má mhothaíonn siad nach bhfuil ar chumas scoláire rannpháirtiú go huile agus go hiomlán 

sa churaclam náisiúnta nó nach mbaineann sé/sí aon tairbhe as. Níl scoláirí i dteideal dhífheidhmiú ón 

gCuraclam Náisiúnta a fháil. Ní leor mar chúis dhífheidhmithe é mura maith le duine óg nó le 

tuismitheoir gur cuid den gcuraclam é an t-ábhar. I ngach cás dífheidhmithe táthar ag súil ó 

phríomhoide breithiúnais a dhéanamh atá bunaithe ar na buntáistí agus ar na míbhuntáistí oideachais 

atá i gceist don duine óg.   

 

Taispeánann taighde ar sholáthar teanga i Sasana (Tinsley agus Board, 2016) go bhfuil grúpaí daltaí i 

mionlach beag de scoileanna stáit (seacht nó hocht faoin gcéad) nach bhfaigheann aon teagasc teanga 

ó thús Príomhchéim 3. Mar sin féin deir siad go bhfuil an cleachtas seo ag dul in éag de réir dealraimh 

agus go bhfuil scoileanna ag bogadh i dtreo beartas atá níos ionchuimsithí. Lena chois sin tugann siad 

tionchar diúltach an dhífheidhmithe faoi deara sa mhéid go gcoisctear daltaí i bhfírinne ó theanga a 

fhoghlaim go dtí an General Certificate of Secondary Education agus ón English Baccalaureate a bhaint 

amach. De bhreis air sin deir siad nach gcleachtar an dífheidhmiú (is é sin, an cleachtas lena gcoinnítear 

daltaí amach ó staidéar teanga nó lena ligtear saor iad) ach go fíorannamh san earnáil neamhspleách.  

Sa Bhreatain Bheag, i gcás bunscoileanna agus iarbhunscoileanna a fheidhmíonn trí Bhearla, tá ar 

dhaltaí/scoláirí suas go haois 16 an Bhreatnais a fhoghlaim mar dhara theanga. Faoi mar is fíor i gcás 

Shasana, tá sé faoi phríomhoidí scoile an socrú a dhéanamh mar chuid den ráiteas um RSO maidir le 

cé acu an féidir nó nach féidir le leanbh dífheidhmiú ó fhoghlaim na Breatnaise. Cuireann taighde ar 

sholáthar teanga sa Bhreatain Bheag (Board and Tinsley, 2015) le tuiscint go ndífheidhmíonn beagnach 

an tríú cuid de scoileanna (29 faoin gcéad) daltaí nó grúpaí de dhaltaí, agus go sonrach scoláirí ar 

                                                           
24Baineann Príomhchéim 2 leis an gceithre bliana scolaíochta i scoileanna faoi chothabháil i Sasana agus sa Bhreatain Bheag 

dá nglaoitear de ghnáth Bliain 3, Bliain 4, Bliain 5 agus Bliain 6, tráth a bhfuil na daltaí idir 7 agus 11. 

25Baineann Príomhchéim 3 leis an trí bliana scolaíochta i scoileanna faoi chothabháil i Sasana agus sa Bhreatain Bheag dá 
nglaoitear de ghnáth Bliain 7, Bliain 8 agus Bliain 9, tráth a bhfuil na daltaí idir 11 agus 14. 
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chumas íseal, ó staidéar a dhéanamh ar theanga iasachta ag Príomhchéim 3 mar thoradh ar bhéim 

níos láidre ar Bhéarla agus Matamaitic. 

9.2.3 Scoláirí ar a bhfuil disléicse agus díolúintí ó staidéar an dara teanga  

Cuireann Crombie, taighdeoir atá bunaithe in Albain, béim ar a thábhachtaí agus atá sé rochtain a 

thabhairt do gach duine óg ar theagasc teanga iasachta, iad seo ar a bhfuil disléicse san áireamh. Is í 

an chomhairle a thugann sí ná, bíodh is nach féidir ginearálú a dhéanamh idir scoláirí éagsúla ar a 

bhfuil disléicse, is féidir na deacrachtaí a dtugann foghlaimeoirí ar a bhfuil disléicse aghaidh orthu sa 

seomra ranga a íoslaghdú má bhíonn na cúinsí cearta ar fáil. Ar na cúinsí seo áirítear teagasc iomchuí, 

modheolaíochtaí teagaisc a oibríonn d’fhormhór nó do gach scoláire ar a bhfuil disléicse, am don 

scoláire ar a bhfuil disléicse chun rath a bhaint amach, agus tacaíocht bhreise do mhúinteoirí agus iad 

ag cur eolais na deacrachtaí is dócha a bheadh ag na scoláirí ag a bhfuil disléicse. Mar sin féin deir sí 

nach mór a bheith san airdeall mar, má ligtear do scoláire ag a bhfuil disléicse leanúint ar aghaidh le 

teanga iasachta ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar an gcinneadh go rialta agus cuimhneamh ar 

réitigh mhalartacha más léir nach féidir leis an bhfoghlaimeoir déileáil leis an bhfoghlaim a thuilleadh 

agus nach bhfuil ar a c(h)umas máistreacht a fháil ar ghnéithe bunúsacha den teanga iasachta.  

Tacaíonn an British Dyslexia Association (BDA) ar a shuíomh gréasáin le foghlaim teangacha iasachta 

d’fhoghlaimeoirí ag a bhfuil disléicse. Luann sé na buntáistí sóisialta, cultúrtha, teanga agus 

gairmréime a d’fhéadfadh a bheith i gceist mar thoradh ar theanga iasachta a bheith á foghlaim ag 

daltaí ag a bhfuil disléicse. Mar sin féin admhaíonn an BDA go mb’fhéidir go gcaithfidh foghlaimeoirí a 

bheith níos diongbháilte chun rath a bhaint amach agus b’fhéidir go dtógfadh sé níos faide orthu, agus 

b’fhéidir nach mbainfidh leanaí áirithe ag a bhfuil disléicse ach cumas teoranta amach i dteanga 

iasachta. Molann sé go bhfuil foghlaim teangacha atá níos trédhearcaí ar nós na Spáinnise, na 

hIodáilise nó na Gearmáinise, teangacha ag a bhfuil comhfhreagras soiléir idir litreacha agus 

fuaimeanna, níos oiriúnaí d’fhoghlaimeoirí ag a bhfuil disléicse. Leagann an BDA béim ar a thábhachtaí 

agus atá fachtóirí eile ar nós pearsantacht an mhúinteora, modheolaíochtaí múinteoireachta agus 

ábharthacht áirithe na teanga maidir le rath i bhfoghlaim teanga a dheimhniú don dalta ag a bhfuil 

disléicse.  

Cuireann Cumann Disléicse na hÉireann an tuairim in iúl ar a shuíomh gréasáin nach mór 

d’fhoghlaimeoir cumas réasúnta a bheith aige/aici ina c(h)éad theanga chun go n-éireoidh leis/léi an 

dara theanga a fhoghlaim. Cuireann sé ar ár súile dúinn go mb’fhéidir go mbainfidh leanaí áirithe 

dóthain inniúlachta amach ina gcéad theanga, le tacaíocht bhreise ón mbunscoil agus ó na 

tuismitheoirí, chun tabhairt faoi theanga eile ar dhul isteach san iarbhunscoil dóibh. Molann sé do 

thuismitheoirí gur dócha go n-éireoidh le scoláirí ar cheann éadrom den speictream disléicse 

teangacha breise a fhoghlaim beidh deacrachtaí ag scoláirí ar a bhfuil disléicse níos tromchúisí agus 

b’fhéidir go gcaithfear díolúine a thabhairt dóibh.  

Maidir le teangacha iasachta a fhoghlaim admhaíonn Cumann Disléicse na hÉireann na tairbhí a 

ghabhann leis agus gur fíor go mbainfidh scoláirí ar a bhfuil disléicse, go háirithe iad siúd ag a bhfuil 

cumas maith béil agus cluastuisceana, inniúlacht amach i dteangacha eile, b’fhéidir. Cuireann sé ar ár 

súile dúinn nach mór an rogha a thabhairt do scoláirí triail a bhaint as teanga iasachta ag an leibhéal 

iarbhunscoile i bhfianaise na béime méadaithe ar chruthú sa teanga labhartha agus sa chluastuiscint i 

scrúduithe stáit. Lena chois sin deir sé gur maith an rud é má roghnaíonn scoláirí ag a bhfuil disléicse 
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teangacha atá cosúil leis an mBéarla ó thaobh foghraíochta de agus atá níos trédhearcaí i ndáil lena 

gcomhfhreagras idir litreacha agus fuaimeanna.  

Mar sin féin leagann Cumann Disléicse na hÉireann béim ar a thábhachtaí agus atá sé don scoláire na 

deacrachtaí atá aige/aici sa chéad theanga a shárú roimh dó/di tabhairt faoi theanga eile. Lena chois 

sin deir Cumann Disléicse na hÉireann mar threoir ghinearálta gur dócha go mbeadh deacrachtaí ag 

scoláire a chomhlíon critéir díolúine ó staidéar na Gaeilge leis an leagan scríofa de theangacha eile ach 

gur chóir féachaint ar gach cás leis féin. Ag an am céanna ní mór gan bac a chur le roghanna a 

d’fhéadfadh an scoláire a dhéanamh níos déanaí.  

9.2.4 Taighde ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge in Éirinn 

Tá mórán tráchta sna nuachtáin faoi threochtaí díolúine ach tá ganntanas taighde fhoilsithe ar 

dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge in Éirinn ann.   

Tá ceann de na staidéir atá againn (Ó Laoire, 2013) bunaithe ar athbhreithniú ar shonraí de chuid na 

Roinne ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge agus suirbhé ar phríomhoidí iarbhunscoile agus ar 

mhúinteoirí Gaeilge. Bhí an taighde comhlánaithe le hagallaimh fócasghrúpa le príomhoidí, múinteoirí 

Gaeilge, múinteoirí tacaíochta foghlama agus scoláirí ag a raibh díolúintí. Chíor an taighde na 

cúiseanna le díolúintí a dheonú i scoileanna agus na cleachtais a ghabh le deonú díolúintí.    

Baineann Ó Laoire (ibid) de thátail as go bhfuil easpa trédhearcachta sa tslí ina ndeonaítear díolúintí ó 

staidéar na Gaeilge. Chun tacú leis seo luann sé cleachtais a thuairiscigh príomhoidí agus múinteoirí 

iar-bhunscoile nach bhfuil de réir na riachtanas atá sna Ciorcláin um dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge. 

Ar na cleachtais seo áirítear díolúintí ó staidéar na Gaeilge a dheonaítear do scoláirí lasmuigh de na 

critéir díolúine, do dhaltaí bunscoile a théann isteach san iar-bhunscoil gan staidéar a bheith déanta 

acu ar an nGaeilge ag an mbunleibhéal cé nach raibh díolúine acu, agus scoláirí iar-bhunscoile gan 

díolúine nach bhfuil ag freastal ar ranganna Gaeilge nó nach ndéanann an scrúdú Gaeilge i scrúduithe 

stáit.  

Lena chois sin tuairiscíonn Ó Laoire go bhfuil méadú ag teacht ar líon na scoláirí ag a bhfuil díolúintí ó 

staidéar na Gaeilge agus a leanann orthu ag staidéar nuatheangacha iasachta ar nós Fraincise agus 

Gearmáinise. De réir na bpríomhoidí a ndearna sé suirbhé orthu ina chuid taighde déanann an tríú 

cuid de scoláirí ag a bhfuil díolúine ón nGaeilge staidéar ar nuatheanga. Tá sé in amhras faoin mbunús 

atá leis seo má ghlactar san áireamh go bhfuil na próisis chognaíoch céanna i gceist i bhfoghlaim na 

Gaeilge agus atá i gcás nuatheangacha. Dúirt Darmody agus Smyth (2016) go bhfuil gá le níos mó 

taighde faoin mbunús go roghnaíonn scoláirí nuatheanga ach ní roghnaíonn siad an Ghaeilge. Molann 

siad cúiseanna a d’fhéadfadh a bheith leis seo: b’fhéidir an éascaíocht a bhaineann le foghlaim 

teangacha eile i gcomparáid leis an nGaeilge agus níos mó deiseanna teangacha eile a úsáid lasmuigh 

den gcóras oideachais. 

Maíonn Ó Laoire (ibid) leis go bhfuil na socruithe iarratais do dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge ad hoc. 

Mar shampla, ní théitear i gcomhairle le múinteoirí Gaeilge i gcónaí mar chuid den bpróiseas iarratais 

de réir mar atá sonraithe i gCiorclán na Roinne. Athraíonn socruithe amchláir do scoláirí ó scoil go 

chéile. I roinnt scoileanna tugtar tacaíocht foghlama do scoláirí ag a bhfuil díolúine le linn na ranganna 

Gaeilge. I scoileanna eile fanann scoláirí ag a bhfuil díolúine sa rang; fadhb ar leith a d’ardaigh na 

príomhoidí agus na múinteoirí scoile ab ea an cur isteach ar an rang Gaeilge a rinne na scoláirí seo.  
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Thug eolas ó na hagallaimh fócasghrúpa le tuiscint nach raibh mórán feasachta ar na buntáistí a 

bhaineann le bheith dátheangach i measc scoláirí agus tuismitheoirí a ghlac páirt sa staidéar ach go 

raibh tuiscint mhaith orthu ag príomhoidí agus múinteoirí scoile in iar-bhunscoileanna.   

Molann Ó Laoire (ibid) go mba chóir athbhreithniú a dhéanamh ar an gCiorclán díolúintí agus na 

téarmaí chun díolúine ó staidéar na Gaeilge a bhronnadh sa chomhthéacs reatha socheacnamaíoch 

agus chun a chinntiú go mbíonn an córas bronnta díolúintí ar bhonn trédhearcach agus eagraithe. 

Molann sé freisin athbhreithniú a dhéanamh ar an bpolasaí maidir le scoláirí a fhaigheann díolúine ó 

thaobh socruithe tráthchlár de ionas go bhféadfaí polasaí aontaithe a chur i bhfeidhm sna scoileanna 

go léir. Luann Ó Laoire (ibid) go bhfuil gá le taighde ar an réasúnaíocht a bhaineann le scoláirí ag a 

mbíonn díolúine is iad ag déanamh staidéar ar theangacha eile. Molann sé athbhreithniú agus oiriúnú 

ar shiollabais teanga na Gaeilge chun freastal ar scoláirí ag a mbíonn deacrachtaí foghlama agus orthu 

siúd a thagann ón iasacht. Ar deireadh, molann sé feachtas feasachta náisiúnta chun aird tuismitheoirí 

a tharraingt ar bhuanna dearfacha an dátheangachais.   

I staidéar le Darmody agus Smyth (2016) baineadh leas as sonraí ón Roinn chun scrúdú a dhéanamh 

ar threocht na ndíolúintí ó staidéar na Gaeilge maidir le grúpaí éagsúla scoláirí thar tréimhse ama. Ina 

theannta sin, úsáideadh anailís ilathráideach ar shonraí ón staidéar Ag Fás Aníos in Éirinn (díorma 13 

bliana) chun próifíl scoláirí i scoileanna iar-bhunoideachais a fuair díolúine ón ábhar a sholáthar.      

Mar is léir ó Chaibidil 3 den tuairisc reatha, léiríonn staidéar Darmody agus Smyth (ibid) go raibh 

méadú seasta ar an líon díolúintí ó staidéar na Gaeilge a deonaíodh ar bhonn míchumas foghlama sa 

tréimhse 2004-2014 ach gur laghdaigh ar an líon scoláirí iasachta a fuair díolúintí le linn na tréimhse 

céanna. Molann na taighdeoirí go gcaithfear na figiúirí úd a thuiscint i gcomhthéacs méadú ar an líon 

scoláirí i scoileanna iar-bhunoideachais. Chomh maith le deimeagrafaíocht, luaitear sa staidéar go 

mbeadh baint ag dálaí eile leis an méadú ar líon na ndíolúintí, mar shampla rátaí coimeád na scoláirí 

ag leibhéal iar-bhunoideachais agus athruithe ar na bealaí chun scoláirí ag a mbíonn RSO a aithint.     

San anailís ilathráideach sin freisin bhí léargais ar dhálaí idir dheimeagrafaíoch agus institiúideach a 

théann i bhfeidhm ar easpa staidéar ar an nGaeilge ag leibhéal iar-bhunoideachais. Bhí baint nach 

beag ag inscne leis an scéal – de dhealramh, bhí díolúine ó staidéar na Gaeilge ag níos lú cailíní. 

B'fhéidir go mbaineann sé sin le dearcadh diúltach a bheith ag buachaillí go ginearálta i leith teangacha 

mar aon le sóisialú inscne, nósanna curaclaim a bhaineann le hinscne agus faisnéis chultúrtha. Níor 

léiríodh aicme sóisialta mar fháth suntasach ach leibhéil ghníomhaíochtaí roimhe sin a chur san 

áireamh. Beidh tionchar nach beag ag riachtanas speisialta oideachais a bheith aitheanta faoi aois naoi 

mbliana ar éirí as staidéar na Gaeilge in aois trí bliana déag. Tá sé níos dóichiúla go mbeidh díolúine ó 

staidéar acu siúd ag a bhfuil RSO ná ag a gcomhscoláirí ag a bhfuil na leibhéil chéanna ó thaobh 

gnóthachtála i léitheoireacht an Bhéarla de. Tá seans níos mó ann leis go mbeidh díolúine ó staidéar 

na Gaeilge acu siúd a tháinig isteach sa tír seo le déanaí.   

Go príomha, léirigh an staidéar go mbaineann díolúintí le RSO agus le cumas, dá bhrí sin cheap na 

taighdeoirí gur córas ceart atá i bhfeidhm. A mhalairt de scéal a bhí ag  Ó Laoire a thuig gur socruithe 

ad hoc a bhíonn ann maidir le hiarratais ar dhíolúine.     
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9.3 Tátail 

Sa chaibidil seo scrúdaíodh tuairimí ar dhíolúintí teanga mar a míníodh iad i dtaighde náisiúnta agus 

idirnáisiúnta agus in ábhar faighte ó ghníomhaireachtaí a bhfuil suim acu sa tsaincheist sin. Féachadh 

freisin, chomh fada agus ab fhéidir, ar chleachtais i dtíortha eile. Ní mór a chur san áireamh go bhfuil 

ganntanas cur síos i dtaighde agus i gcórais oideachais maidir leis an gcleachtas um dhíolúintí ó 

sholáthar teangacha.  

Achoimre ar na saincheisteanna 

 Riachtanais speisialta oideachais  

Teachtaireacht thábhachtach is ea gur saincheist chasta í ceist na ndíolúintí ó staidéar teanga agus níl 

réitigh shimplí ar fáil. Is fíor, áfach, go bhfuil eolas tábhachtach faighte againn. 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. Léirigh staidéar náisiúnta 

amháin an gá atá le haird tuismitheoirí a tharraingt ar thairbhí dearfacha an dátheangachais.  

 An soláthar curaclaim 

Sa taighde idirnáisiúnta luaitear freisin an prionsabal go bhfuil gach ábhar tábhachtach sa churaclam 

atá leagtha amach agus go mbaineann an soláthar díolúintí de stádas agus tábhacht an ábhair, ábhar 

atá mar ghné luachmhar d'fhoghlaim na ndaltaí/scoláirí i gcoitinne. Is fíor, áfach, go bhfuil dúshlán ann 

mar tá polasaí agus cleachtas maidir le díolúintí teanga neadaithe faoin am seo sna córais scoile sa tír 

seo idir chultúr agus pholaitíocht. Tuigtear go mbaineann an dearcadh úd go mór le comhthéacs na 

Gaeilge. 

 Socruithe do phróiseáil iarratais ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge ag leibhéal scoile 

Níl torthaí lárnacha an dá phíosa taighde ag freagairt go hiomlán dá chéile sa chomhthéacs Éireannach. 

I ngiota amháin ag Ó Laoire (2013) a bunaíodh ar aiseolas ó pháirtithe leasmhara iarbhunscoile, 

meastar gur socruithe ad hoc gan trédhearcacht ag micrileibhéal na scoile a bhaineann le díolúintí 

Gaeilge a dheonú. Sa staidéar luaitear cleachtais éagsúla ó pháirtithe leasmhara scoile chun tacú leis 

an dtuairim. Ar na cleachtais sin tá: páirtithe leasmhara tábhachtacha a bheith ar lár ón bpróiseas 

iarratas ar dhíolúine; díolúintí réamhshocraithe a dheonú do scoláirí nach mbeadh i dteideal díolúine 

toisc nár foghlaimíodh aon Ghaeilge thar thréimhse ama; agus socruithe amchláir sna scoileanna a 

bheith in adharca a chéile maidir le cóiríocht a chur ar fáil dóibh siúd ag a bhfuil díolúintí. 

Sa dara staidéar ag Darmody agus Smyth (2016) a bunaíodh ar anailís ilathráideach ón staidéar 

domhanfhaid Ag Fás Aníos in Éirinn moladh go bhfuil córas ceart ann ag an macraileibhéal maidir le 

díolúintí Gaeilge sa mhéid go mbaintear don chuid is mó le RSO agus le cumas. Dealraíonn sé óna 

bhfuil ráite sna staidéir nach bhfuil an dá chóras micrea agus macra ag freagairt dá chéile maidir le 

díolúintí ó staidéar na Gaeilge agus go mba chóir cothromaíocht a bheith ann idir cúinsí córais agus 

scoile, agus idir cúinsí polasaí agus praiticiúla, in aon athruithe a chuirtear ar na socruithe díolúine atá 
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faoi láthair ann. É sin ráite, ní mór díriú ar thorthaí neamhdheonacha na socruithe díolúine mar a 

d'aithin Ó Laoire iad, agus freisin ar na staidéir ar cás-staidéir a rinne Cigireacht na Roinne.     

 Soláirí le díolúine ó staidéar na Gaeilge ach i mbun staidéir ar theangacha eile 

San athbhreithniú ar thaighde agus tráchtaireacht freisin luadh ceist na scoláirí ag a mbíonn díolúine 

ó staidéar na Gaeilge ach a fhoghlamaíonn teanga eile. Tuairim amháin is ea go mbaineann na próisis 

chéanna foghlama teanga le Gaeilge mar an dara theanga agus a bhaineann le haon teanga eile. 

Tuairim eile is ea nár chóir an dara theanga a bhreith isteach do scoláirí ag a mbíonn deacrachtaí 

próiseála teanga, mar shampla disléicse, go dtí go mbíonn eolas maith acu ar an gcéad teanga. Ina 

theannta san, bheadh dálaí eile a chuirfeadh le deacracht na Gaeilge seachas teanga eile mar shampla 

cúrsaí litrithe nó a bhainfeadh le spreagadh toisc nach bhfeictear go bhfuil an Ghaeilge tábhachtach 

nó nach mbíonn deis acu í a úsáid. Níl aon fhreagra simplí ar an bhfadhb sin ceal taighde, ach d'fhéadfaí 

teacht ar réiteach trí phrionsabail ionchuimsithe agus difreála. 

 Tarmligean an údaráis chun díolúintí a dheonú   

Cé go mbíonn teidil difriúla in úsáid, dealraíonn sé go réitíonn an cleachtas i dtíortha eile le socruithe 

na Roinne mar atá faoi láthair trína bhfuil údarás díolúine a dheonú tarmligthe d’údaráis na scoile, sin 

an príomhoide. Uaireanta, mar shampla i Sasana, bunaítear a leithéid d'údarás ag leibhéal áitiúil ar 

bhonn reachtúil; bíonn údarás nach beag ag an bpríomhoide a thógann na cinntí ach bíonn freagracht 

mhór ag dul leis sin chomh maith. Bíonn éagsúlacht sna tuairiscí ar thionchar na socruithe úd, iad 

dearfach sa Bhreatain Bheag ach diúltach i Sasana. Pointe tábhachtach is ea go gcaithfear 

paraiméadair a bhunú go soiléir um dhíolúintí teanga mar d'fhéadfadh torthaí nár beartaíodh a bheith 

ann i dteannta tionscadail eile polasaí.  

 Oiriúnacht churaclam na Gaeilge 

D'ardaigh Ó Laoire (2013) an cheist faoi oiriúnacht an tsoláthair reatha i gcuraclaim na Ghaeilge chun 

freastal ar fhoghlaimeoirí ag a mbíonn díolúine ón staidéar ar an ábhar, san áireamh bheadh scoláirí 

ag a bhfuil RSO agus scoláirí ón iasacht. Forbairtí dearfacha le déanaí maidir le curaclam teanga na 

Gaeilge a bheith in ann freastal ar riachtanais fhorbartha a bheadh ag daonra éagsúil scoláirí is ea an 

bhéim a leagtar anois ar chumas labhartha, bealach gluaiseacht chun cinn agus scileanna aistrithe 

trasteanga. É sin ráite, áfach, ba chóir scóip don oiriúnú breise ar churaclaim teanga na Gaeilge a 

scrúdú ina iomláine, go háirithe maidir leis na modhanna soláthair. 
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Caibidil 10 Saincheisteanna eile maidir le díolúintí ó staidéar na 

Gaeilge 

 

10.1 Réamhrá 

Sa chaibidil seo cuirtear i láthair roinnt saincheisteanna eile maidir le díolúintí ó staidéar na Gaeilge i 

mbunscoileanna agus iarbhunscoileanna a dheonú atá nach bpléitear leo i gCiorclán 12/96 agus i 

gCiorclán M10/94 ach ar díríodh aird orthu le linn an athbhreithnithe.  

10.2 Saincheisteanna eile i dtaobh díolúine ó staidéar na Gaeilge nach bhfuil pléite i 

gCiorclán 12/96 
Ag leibhéal na bunscoile áirítear ar na saincheisteanna nár pléadh i gCiorclán 12/96 scoileanna 

príobháideacha, daltaí ag a bhfuil fáthmheas fadhbanna mothúchánacha agus iompraíochta, bailbhe 

roghnaitheach agus diospraicse. 

 

10.2.1 Scoileanna príobháideacha 

Ní thagann scoileanna príobháideacha go díreach faoi chúram na Roinne Oideachais agus Scileanna. 

Meastar áfach go gcloíonn formhór na scoileanna seo le critéir Chiorclán 12/96 maidir le díolúintí ó 

staidéar na Gaeilge a dheonú. Cuireann daltaí a fhreastalaíonn ar scoileanna príobháideacha agus ar 

mhaith leo aistriú chuig an earnáil iarbhunscoile phríomhshrutha achomharc isteach uaireanta. Bíodh 

is go bhfuil líon na n-achomharc seo an-bheag caithfear a chinntiú go gcuirfear eolas cuí agus treoir 

chuí ar fáil i socruithe do dhíolúintí amach anseo faoina bhfuiltear ag súil leis i dtaobh foghlaim na 

Gaeilge de i gcás daltaí a aistríonn ó scoileanna príobháideacha go scoileanna stáit.  

10.2.2 Deacrachtaí sóisialta, mothúchánacha agus iompraíochta, bailbhe roghnaitheach agus 

diospraicse 

Uaireanta, freastalaíonn daltaí ag a bhfuil deacrachtaí sóisialta, mothúchánacha agus iompraíochta, 

bailbhe roghnaitheach agus diospraicse ar scoileanna a fhreastalaíonn ar a gcuid riachtanas. Ní 

mhúintear an Ghaeilge sna suímh seo i gcónaí ach déanann an Curaclam Teanga Bunscoile a foilsíodh 

in 2015 soláthar chun go bhféadfaí é seo a chur ar fáil. Maidir leis na daltaí siúd nach bhfuil incháilithe 

chun díolúine ó staidéar na Gaeilge a fháil, is minic go n-éiríonn scéal atá deacair cheana féin níos 

deacra mar thoradh ar fhilleadh ar scoil phríomhshrutha agus tabhairt faoi cheachtanna Gaeilge. De 

bhreis air seo deonaítear díolúintí de facto do dhaltaí i suímh phríomhshrutha ag a bhfuil deacrachtaí 

sóisialta, mothúchánacha agus iompraíochta ó staidéar na Gaeilge ós rud é go bhféadfadh a n-iompar 

sa rang Gaeilge a bheith deacair de bharr meoin dhiúltaigh don teanga. 

 

Is cohórt foghlaimeoirí ar leith iad daltaí ag a bhfuil bailbhe roghnaitheach. Mar thoradh ar an 

neamhord imní seo ní labhraíonn duine a bhfuil ar a chumas labhairt de ghnáth i gcásanna áirithe nó 

le daoine áirithe. Dá dheasca sin d’fhéadfadh rannpháirtíocht i rang teanga agus go háirithe i 

gceachtanna teanga ó bhéal dúshlán an-mhór ar fad a chur roimh an duine seo. Níl aon eolas tugtha 

faoi scoláirí ag a bhfuil a leithéid de dheacrachtaí sna Ciorcláin reatha maidir le díolúine ó staidéar na 

Gaeilge. Maidir leis na daltaí ag a bhfuil diospraicse briathartha, riocht ina bhfuil deacrachtaí ag leanaí 

na gluaiseachtaí beachta siúd a dhéanamh agus a chomhordú atá riachtanach chun caint go soiléir, tá 

orthu dúshláin ollmhóra a shárú chun cumas labhartha sa theanga dhúchais a bhaint amach. Mar sin 

féin, níl siad san áireamh sna Ciorcláin reatha mar dhaoine atá incháilithe chun díolúine a fháil. Dá bhrí 

https://en.wikipedia.org/wiki/Speech
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sin ní mór treoracha soiléire a chur ar fáil d’údaráis scoile i dtaobh cásanna mar seo nuair a dhéanfar 

Ciorclán nua ar bith a dhréachtú.  

 

10.3 Saincheisteanna i dtaobh díolúine ó staidéar na Gaeilge nach bhfuil pléite i 

gCiorclán M10/94 

Ar shaincheisteanna breise maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge a bhaineann le hiar-bhunscoileanna 

áirítear: 

 Rochtain do scoláirí ag a bhfuil sainmhíchumas foghlama agus ar mhian leo staidéar a 

dhéanamh ar an nGaeilge ar thacaíochtaí oideachais breise  

 Díolúintí ó staidéar na Gaeilge agus an Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF) 

 Díolúintí ó staidéar na Gaeilge do chohórt fíorbheag scoláirí a fhreastalaíonn ar 

Ghaelscoileanna agus ar scoileanna Gaeltachta. 

 

10.3.1 Rochtain do scoláirí ag a bhfuil saindeacracht foghlama agus ar mhian leo staidéar a 

dhéanamh ar an nGaeilge 

Cuireann iar-bhunscoileanna cabhair bhreise nó uaireanta acmhainne ar fáil do scoláirí de ghnáth le 

linn na dtréimhsí ina múintear Gaeilge. Baineann cuid mhaith scoláirí tairbhe as seo ach baineann 

deacrachtaí leis seo i gcás na scoláirí siúd a fhaigheann tacaíocht bhreise ach ar mhian leo staidéar a 

dhéanamh ar an nGaeilge. Féadann seo dul i bhfeidhm ar scoláirí a d’fhreastail ar Ghaelscoileanna ag 

an leibhéal bunscoile agus a bhfuil cumas Gaeilge an-mhaith acu. Tuairiscíonn tuismitheoirí nuair a 

dhéanann siad iarratas ar áit in iar-bhunscoileanna áirithe go ndeirtear leo nach bhfaighidh a leanaí 

tacaíochtaí breise má leanann siad orthu ag staidéar na Gaeilge. Is léir gur gá treoir a thabhairt d’iar-

bhunscoileanna maidir le cásanna mar seo.  

 

10.3.2 Díolúintí ón staidéar na Gaeilge agus an Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF) 

Ní mór do scoláirí atá rannpháirteach san Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF) staidéar a dhéanamh 

ar an nGaeilge – Gaeilge Chumarsáideach – agus ar nuatheanga iasachta. Is féidir an dá theanga a 

fhoghlaim mar ghlantosaitheoir (ab initio). Is féidir le scoláirí ag a bhfuil díolúine ó staidéar na Gaeilge 

leanúint de bheith ag baint úsáide as an díolúine cé go dtugtar deis dóibh tabhairt faoi fhoghlaim na 

Gaeilge ón tús, áfach. I gcásanna go bhfuil díolúintí ó staidéar na Gaeilge ag scoláirí bíonn deacrachtaí 

ag scoileanna toisc go bhfuil na ranganna ATF beag. Éilíonn roinnt iar-bhunscoileanna ar na scoláirí 

uile staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge, fiú amháin orthu siúd ag a bhfuil díolúine. Ar an taobh eile, 

seasann scoileanna eile leis na díolúintí má tá díolúine ag roinnt scoláirí. Tugann sonraí maidir le 

rannpháirtíocht scoláirí san ATF (Tábla 10.1) le tuiscint go bhfuil méadú leanúnach tagtha ar chion na 

scoláirí ATF nach dtéann faoin scrúdú Gaeilge, ó 13% in 2004 go dtí breis is an tríú cuid den gcohórt 

ATF nach ndeachaidh faoin scrúdú le tamall de bhlianta. Taispeánann na sonraí seo leis go raibh an 

cion de scoláirí ATF nach ndeachaidh faoin scrúdú Gaeilge san ATF idir 2004 agus 2016 ábhairín níos 

mó ná cion na scoláirí siúd ar thuairiscigh na scoileanna chuig an Roinn ina dtaobh go raibh díolúine ó 

staidéar na Gaeilge acu.    

 

Gné eile den scéal seo is ea go dtugtar lánmharcanna i leith an chuid Gaeilge den scrúdú do scoláirí 

iar-bhunscoile a scrúdaítear le haghaidh na hATF má tá díolúine ón nGaeilge acu. Cuireann sé seo a 

gcomhscoláirí nach bhfuil i dteideal díolúine ón nGaeilge agus a dhéanann staidéar ar an nGaeilge faoi 

mhíbhuntáiste mar ní bhainfidh siad uile lánmharcanna amach sna scrúduithe.  

 
 



89 
 

Tábla 10.1 Rannpháirtíocht scoláirí i scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta Feidhmí (ATF) 

Bliain Líon scoláirí 

a chuaigh 

faoi scrúdú 

ATF 

Líon scoláirí 

ATF nach 

ndeachaidh 

faoi scrúdú 

Gaeilge/nó a 

grádaíodh26  

% de scoláirí 

ATF nach 

ndeachaidh 

faoi scrúdú 

Gaeilge  

Líon na scoláirí 

ATF ag a raibh 

díolúine de réir 

tuairiscí chuig 

an Roinn i 

Meán Fómhair 

2015 

% de scoláirí 

ATF ag a raibh 

díolúine 

2004 3,521 459 13.0% 187 5.3% 

2005 3,341 535 16.0% 272 8.1% 

2006 3,157 589 18.7% 305 9.7% 

2007 3,021 658 21.8% 429 14.2% 

2008 3,400 797 23.4% 556 16.4% 

2009 3,264 910 27.9% 578 17.7% 

2010 3,358 934 27.8% 642 19.1% 

2011 3,195 994 31.1% 887 27.8% 

2012 3,228 1069 33.1% 1,009 31.3% 

2013 2,810 969 34.5% 928 33.0% 

2014 2,964 1026 34.6% 1,028 35.0% 

2015 2,887 1067 37.0% 989 34.2% 

2016 2,758 1021 37.0% 963 34.9% 

 

10.3.3 Gaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta 

Tá líon na ndaltaí/scoláirí a fhreastalaíonn ar Ghaelscoileanna agus atá ag lorg díolúintí ó staidéar na 

Gaeilge beag ach is ann dóibh. Iarrtar díolúine de ghnáth mar thoradh ar thuairisc shíceolaíochta 

oideachais ina dtagann saindeacracht foghlama a cháilíonn an scoláire le haghaidh díolúine ón 

nGaeilge chun solais. I gcásanna áirithe iarrann tuismitheoirí an teastas díolúine chun í a chur i 

bhfeidhm san iarbhunscoil cé nach mbaineann siad leas aisti le linn dá leanbh a bheith ag freastal ar 

an mbunscoil. Cuirtear i bhfeidhm í de ghnáth má bhíonn deacrachtaí foghlama ag an scoláire san iar-

bhunscoil agus mura dtugtar tacaíocht foghlama ach amháin le linn ceachtanna Gaeilge sceidealaithe.  

 

Ní mar an gcéanna ar fad atá an scéal sna Gaelscoileanna agus i scoileanna Gaeltachta. D’fhéadfadh 

gurb í an scoil Ghaeltachta an t-aon scoil amháin sa cheantar ar féidir le dalta/scoláire freastal uirthi 

ar chúiseanna geografacha nó airgid. Lorgaítear díolúintí ón nGaeilge sna cásanna annamha seo faoi 

na critéir ábhartha atá i gCiorcláin reatha na Roinne.  

10.4 Achoimre ar na Príomhthátail  

Sa chaibidil seo tugadh forbhreathnú ar shaincheisteanna breise maidir le díolúintí ó staidéar na 

Gaeilge ag an leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile a tháinig chun solais le linn an athbhreithnithe ar 

dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge.  

 

 

                                                           
26Ní áiríonn na figiúirí seo an líon fíorbheag scoláirí a chuaigh faoin scrúdú ATF idir 2004 agus 2016, idir 4 agus 17 scoláire, a 
ndearnadh measúnú orthu i dteanga chomharthaíochta in ionad na Gaeilge agus nuatheanga iasachta. 
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Mar thoradh ar athruithe ar chláir oideachais a chuirtear ar fáil i scoileanna, athruithe déimeagrafacha 

agus eisimircigh a fhileann ar cheantair Ghaeltachta nó imircigh a lonnaíon iontu, déantar iarratias ar 

dhíolúintí i gcuinsí nach raibh ann nuair a eisíodh na Ciorcláin reatha. Níl foráil sna Ciorcláin do 

dhaltaí/scoláirí a measfaí go mbeadh riochtaí orthu a éileodh díolúine ón riachtanas staidéar a 

dhéanamh ar an nGaeilge, cosúil leo siúd ag a bhfuil deacrachtaí sóisialta, mothúchánacha agus 

iompraíochta, bailbhe roghnaitheach nó diospraicse bhriathartha acu. Lena chois sin, tá na Ciorcláin 

balbh ar shaincheisteanna a thagann chun cinn nuair a aistríonn daltaí/scoláirí ó scoileanna 

príobháideacha chuig scoileanna a fhaigheann maoiniú ón stát. Ag an leibhéal iar-bhunscoile, bíonn 

deacrachtaí ar leith i gceist maidir le sceidealú amchláir i gcomhair tacaíocht foghlama bhreise do 

scoláirí ar mian leo nó a bhfuil ar a gcumas staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge má sceidealaítear an 

tacaíocht le linn na dtréimhsí ina múintear Gaeilge. Is fíor sin go háirithe i gcás na scoláirí siúd a 

d’fhreastail ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge. De bhreis air sin tá roinnt aimhrialtachtaí ann maidir le 

bainistiú ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge i gcás scoláirí na hATF. 
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Caibidil 11 Tátail an athbhreithnithe 
 

11.1 Réamhrá 
Bhain a lán gnéithe éagsúla leis an athbhreithniú ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge a rinneadh faoi 

threoir na Cigireachta. Áiríodh ar an athbhreithniú anailís sonraí staitistiúla, cás-staidéir ar chleachtas 

i scoileanna, anailís ar phróisis achomhairc, aiseolas ó gheallshealbhóirí scoile, léargais ó shíceolaithe 

de chuid SNSO agus athbhreithniú ar thaighde náisiúnta agus idirnáisiúnta. Mar thoradh ar réimse an 

athbhreithnithe tá deis ann peirspictíochtaí a fháil ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge ag an macra-

leibhéal agus ag an micrea-leibhéal araon. Lena chois, tá tuiscint níos fearr dá bharr ar na 

priomhcheisteanna beartais agus cleachtais a bhaineann le réimse atá thar a bheith casta agus íogair.   

Sa chaibidil seo cuirtear i láthair na príomhthorthaí agus na príomhthátail a eascraíonn ó léargais 

charnacha a bailíodh ó shnáithe an athbhreithnithe. Tagann an fhaisnéis a thugtar inti ó thátail na 

snáithe éagsúla mar atá mínithe sna caibidlí a thagann roimhe. Ar bhonn na bpríomhthorthaí agus na 

bpríomhthátail seo cuirtear i láthair roghanna a d’fhéadfadh cabhrú chun bonn eolais a thabhairt i 

dtaobh comhairliúcháin le haghaidh beartais agus cleachtais i dtaobh díolúintí ó staidéar na Gaeilge 

amach anseo ag an leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile.   

11.2 Tátail 

11.2.1 Treochtaí i ndeonú díolúintí ó staidéar na Gaeilge  

Is iad seo a leanas na príomhthorthaí maidir le treochtaí díolúine:  

 Tá méadú tagtha go seasmhach ar líon na ndíolúintí ó staidéar na Gaeilge ó eisíodh na Ciorcláin 

reatha i lár na nóchaidí. Mar thoradh ar athruithe déimeagrafacha áfach, níor tháinig mórán 

athraithe ar chion an daonra scoile ag a bhfuil díolúintí le blianta beaga anuas. Tugann sonraí 

maidir le díolúintí le tuiscint go ndeonaítear formhór na ndíolúintí (is é sin, suas le dhá thrian) 

ag an leibhéal iar-bhunscoile gach bliain.   

 Tá fás suntasach tagtha ar líon iomlán na scoláirí iar-bhunscoile ag a bhfuil díolúine ó staidéar 

na Gaeilge gach bliain ó tugadh an beartas agus an cleachtas díolúine reatha isteach. Má 

ghlactar treochtaí déimeagrafacha san áireamh áfach, is fíor go bhfuil laghdú tagtha le blianta 

beaga anuas ar chion na scoláirí iar-bhunscoile sa daonra scoile ginearálta ag a bhfuil díolúintí 

i mbliain thugtha. Faoi láthair tá díolúine ón nGaeilge ag 9.3% den bpobal iar-bhunscoile.  

 Maidir leis an leibhéal bunscoile, tá méadú suntasach tagtha ar an líon daltaí dar deonaíodh 

díolúine ó staidéar na Gaeilge de chéad uair i mbliain thugtha ó 2004. Sa bhliain 2009 shroich 

an cion de dhaltaí bunscoile sa phobal scoile ginearálta dar deonaíodh díolúine ó staidéar na 

Gaeilge den chéad uair an leibhéal is airde (N=4956; %= 1.01%). Le blianta beaga anuas bhí 

cion de phobal na ndaltaí bunscoile dar deonaíodh díolúintí de chéad uair ag athrú idir 0.8% 

agus 0.1%. Sa bhliain 2016 deonaíodh 5,358 díolúine (0.98% den bpobal scoile ginearálta) ag 

an leibhéal bunscoile de chéaduair. 

 Sa bhliain 2010, shroich líon agus cion na scoláirí iar-bhunscoile dar deonaíodh díolúine ó 

staidéar na Gaeilge de chéad uair i mbliain thugtha an leibhéal is airde (N= 12,314; %= 3.9%) 

agus tá laghdú tagtha air ó shin. In 2016 deonaíodh 9,486 díolúine (2.7% den bpobal scoile) de 

chéad uair. Is minice a dheonaítear díolúintí ó staidéar na Gaeilge do scoláirí ag an leibhéal 

bunscoile agus iar-bhunscoile ar bhonn míchumas foghlama. Tá formhór na scoláirí (bunscoil 

agus iar-bhunscoil) ag a bhfuil díolúintí sa chatagóir seo. Is é an dara bonn is minice ar 

deonaíodh díolúintí ná scoláirí ón iasacht nach raibh tuiscint ar an mBéarla acu nuair a rollaigh 

siad sa scoil. Tar éis laghdú suntasach a bheith tagtha ar an líon scoláirí dar deonaíodh díolúintí 
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ar an mbonn seo le linn an chúlú eacnamaíochta tá an dealramh air go bhfuil méadú ag teacht 

uair eile ar líon na ndíolúintí sa chatagóir seo.  

 Tá an cion de scoláirí nach ndeachaigh faoi scrúdú Gaeilge sa Teastas Sóisearach ná san 

Ardteistiméireacht ard go maith nuair a chuirtear i gcomparáid é le cion na scoláirí ag a bhfuil 

díolúine ó staidéar na Gaeilge sa daonra scoile ginearálta trasna na sraithe iar-bhunscoile ar 

fad. Tugann sé seo le tuiscint go bhfuil líon suntasach de scoláirí ann nach bhfuil díolúine acu 

ach nach dtéann faoi scrúdú Gaeilge sna scrúduithe stáit. Cé gur comhartha maith é go bhfuil 

laghdú nach beag tagtha ar an gcion de scoláirí gan díolúine nach dtéann faoi scrúdú Gaeilge 

le deich mbliana anuas nó mar sin, is ábhar suntais i gcónaí é nach bhfuil díolúine ag an 

gceathrú cuid de scoláirí nach dtéann faoi scrúdú Gaeilge sa Teastas Sóisearach ná ag 

beagáinín faoi bhun an tríú cuid de scoláirí nach dtéann faoi scrúdú san Ardteistiméireacht. 

 Tá cion suntasach de scoláirí a dhéanann staidéar do scrúduithe an Teastais Shóisearaigh agus 

na hArdteistiméireachta a bhfuil díolúine acu ó staidéar na Gaeilge ag déanamh staidéir ar 

nuatheanga iasachta, cé go bhfuil laghdú tagtha ar an gcion de scoláirí a dhéanann a leithéid 

in imeacht ama. Sa bhliain 2016, bhí trí chúigiú (60.1%) de scoláirí an Teastais Shóisearaigh sa 

tríú bliain ag a raibh díolúine ón nGaeilge ag déanamh staidéir ar nuatheanga iasachta. Sa 

bhliain 2016 bhí níos lú ná dhá thrian (63.2%) de scoláirí Ardteistiméireachta sa séú bliain ag 

a raibh díolúine ó staidéar na Gaeilge ag déanamh staidéir ar nuatheanga iasachta. 

  

11.2.2 Athsmaoineamh ar dhíolúintí 

Tarraingíonn an t-athbhreithniú aird ar an ngá le hathsmaoineamh a dhéanamh ar choincheap na 

ndíolúintí ó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge i mbeartas agus i gcleachtas. Teachtaireacht 

thábhachtach is ea gur ceist chasta í ceist na ndíolúintí ó theanga agus níl réitigh shimplí ar fáil. Is fíor 

sin go háirithe i gcás na Gaeilge má chuimhnítear ar na saincheisteanna idir pholaitiúil, chultúrtha agus 

shíceolaíoch a bhaineann leis an teanga inti féin, agus go deimhin le foghlaim na teanga.  

B’fhéidir go mbeidh bunús láidir don mbeartas um dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge ar fáil ó phrionsabail 

an ionchuimsithe agus na difreála amach anseo. Tá na prionsabail seo mar bhonn agus taca faoin 

soláthar oideachais cheana féin. 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. Thaispeáin na cás-staidéir ag an mbunleibhéal go n-éireoidh leis 

an gcur chuige seo. Is léir é seo ón dteagmháil dhearfacha bhí ag údaráis scoile le tuismitheoirí maidir 

lena chinntiú go leanfaidh foghlaimeoirí ag a bhfuil díolúine ó staidéar na Gaeilge nó atá i incháilithe 

díolúine a fháil orthu ag glacadh páirte i gceachtanna Gaeilge.  

Mar thoradh ar an athbhreithniú, tá ceisteanna tagtha chun cinn faoi lándeonú díolúintí ó staidéar na 

Gaeilge d’oiread is 10% den daonra scoile. De bharr go bhfuil díolúintí ann cruthaítear éileamh agus 

ionchais gur chóir go mbeadh catagóirí eile de RSO nach bhfuil incháilithe faoi láthair i dteideal díolúine 

a fháil. Tá sé tráthúil machnamh a dhéanamh ar cé acu an cuí nó nach cuí iad na socruithe seo i 

bhfianaise na smaointeoireachta atá ann faoi láthair maidir leis an tslí is fearr chun freastal ar 

riachtanais na scoláirí ó thaobh forbairt oideachais agus forbairt teanga de. Tá sé tráthúil leis, 

machnamh a dhéanamh ar cé acu ar chóir nó nár chóir feidhm a bheith ag díolúine ó staidear na 

Gaeilge i gcás scoláirí ón iasacht i bhfianaise tábhacht na Gaeilge i ndáil le mothú ionannais náisiúnta 

a bhunú agus i ndáil le tacú le lánpháirtiú na leanaí seo i sochaí na hÉireann.    
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Lena chois sin chuir an t-athbhreithniú an dúshlán faoi oiriúnacht an bheartais díolúintí a chur i 

bhfeidhm ar feadh an oideachais bhunscoile agus iar-bhunscoile ar fad. Go háirithe, cuireann an 

beartas um dhíolúintí a chur i bhfeidhm ag leibhéal na bunscoile i gcoinne an churaclaim teanga 

chomhtháite nua a forbraíodh chun soláthar a dhéanamh do riachtanais gach foghlaimeora ag an 

mbunleibhéal. Trí chontanaim um dhul chun cinn a chuimsiú sa churaclam tacaítear leis an uaillmhian 

gur féidir le gach foghlaimeoir a bheith rathúil i bhfoghlaim na Gaeilge, beag beann ar a gcumas. Trí 

bhéim níos láidre a chur sna curaclaim bunscoile agus sa tsraith shóisearach ar fhorbairt scileanna 

cumarsáide béil cuirtear deis ar fáil cláir fhoghlama saincheaptha a dhéanamh d’fhoghlaimeoirí ar nós 

scoláirí ag a bhfuil disléicse, leanaí a mbeadh deacrachtaí nach beag acu le léamh agus scríobh. Ar 

fhachtóirí eile a thacaíonn le fanacht le díolúintí ó staidéar na Gaeilge a dheonú go dtí go sroichfear 

an iarbhunscoil áirítear na dúshláin riaracháin a ghabhann leis na sonraí díolúine a aistriú ón mbunscoil 

go dtí an iar-bhunscoil, chomh maith leis na dúshláin níos mó a eascraíonn ón gcuraclam iar-bhunscoile 

do scoláirí ag a bhfuil RSO.  

Mar chuid den phlé ar phrionsabail an ionchuimsithe agus na difreála tá gá le ról an mheasúnaithe 

shíceolaíochta a athrú sa mhéid go n-úsáidtear é chun a shocrú cé acu an bhfuil nó nach bhfuil 

foghlaimeoir ag a bhfuil RSO incháilithe do dhíolúine ó staidéar na Gaeilge. Bunaithe ar an gcreat a 

ghabhann leis an Contanam Tacaíochta, níor chóir úsáid a bhaint as measúnuithe síceolaíochta ach 

amháin más léir nár éirigh le tréimhse d’idirghabhálacha nó measúnuithe inscoile. Is é atá i gceist leis 

an athrú seo ná go mbeidh ról níos mó ag na scoileanna i dtaobh gach tacaíocht a thriail chun cabhrú 

le foghlaimeoirí Gaeilge a fhoghlaim agus, más gá, i dtaobh incháilitheacht foghlaimeora i gcomhair 

díolúine ó staidéar na Gaeilge a mheas.   

11.2.3 Na próisis um dhíolúine ó staidéar na Gaeilge a chur i bhfeidhm 

Tugann an t-athbhreithniú le tuiscint go mbíonn dúshláin nach beag roimh na scoileanna i dtaobh na 

próisis díolúine ó staidéar na Gaeilge a chur i bhfeidhm de réir mar a éilítear i gCiorcláin 12/96 agus 

M10/94. Dúirt cigirí go raibh imní orthu faoi incháilitheacht a bheith ag suas le dhá chúigiú de chásanna 

díolúine a bhí scrúdaithe acu trasna na mbunscoileanna cás-staidéir. Lena chois sin, bhíothas buartha 

faoi incháilitheacht breis is leath de dhíolúintí a deonaíodh trasna na n-iarbhunscoileanna cás-staidéir. 

Ní féidir a bheith cinnte de an féidir nó nach féidir na cleachtais a breathnaíodh i sampláil chomh beag 

sin de scoileanna a ghinearálú i dtaobh an daonra scoile i gcoitinne. Má fhéachtar orthu, áfach, i 

dteannta le haiseolas ó phríomhoidí sna scoileanna cás-staidéir, ó shíceolaíthe de chuid SNSO agus ó 

shuirbhé taighde náisiúnta ar phríomhoidí scoile, is comhartha iad go bhfuil réimse saincheisteanna 

ceangailte ann nach mór tabhairt fúthu.  

Baineann na saincheisteanna seo go pointe áirithe le heaspa soiléire agus treorach sna Ciorcláin agus 

sna treoirlínte reatha a bhaineann le díolúintí. Lena chois sin baineann na saincheisteanna le teip na 

scoileanna a gcuid freagrachtaí a thuiscint i ndáil leis na socruithe díolúine a chur i bhfeidhm de réir 

mar atá leagtha amach. Ar na saincheisteanna a aithníodh le linn an athbhreithnithe áirítear: 

 Easpa tuisceana i measc príomhoidí agus pearsanra eile a dhéileálann le díolúintí faoi 

incháilitheacht i gcomhair díolúine ó staidéar na Gaeilge a bhunú ar bhonn sainmhíchumais 

fhoghlama. Réiteach amháin is ea soiléire bhreise a chur ar fáil faoin bpróiseas um scoláirí ag 

a bhfuil sainmhíchumas foghlama a aithint agus réiteach eile is ea bogadh amach ón tsamhail 

neamhréire a úsáidtí chun a dheimhniú go bhfuil sainmhíchumas foghlama i gceist.  

 I dtuairiscí áirithe ó shíceolaithe i gcleachtais phríobháideacha déantar moltaí i gcomhair 

díolúine nach bhfuil ag teacht le téarmaí na gCiorclán. Bíonn drogall ar scoileanna gan glacadh 

leis na moltaí seo.  
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 Ní i gcónaí a chloíonn scoileanna le téarmaí na gCiorclán nuair a dhéanann siad cinntí faoi 

dhíolúintí, fiú amháin nuair a bhíonn fianaise shoiléir ann nár cheart díolúine a dheonú.  

 Tá fianaise ann go ndeonaítear díolúintí de facto ag an leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile 

araon do scoláirí nach bhfuil incháilithe. Féadann na díolúintí de facto seo a lán éiginnteachta 

a chruthú i scoileanna agus i measc tuismitheoirí maidir le stádas díolúine scoláire ar leith. 

Tagann an éiginnteacht faoi stádas díolúine an scoláire chun solais go háirithe nuair a aistríonn 

sé/sí ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil. 

 Féadann brú ó na tuismitheoirí tionchar a imirt ar chinneadh scoile díolúine ó staidéar na 

Gaeilge a dheonú, go háirithe mura bhfuil gach gné den chás soiléir, nuair a mholann tuairisc 

ó shíceolaí díolúine a dheonú cé nach bhfuil sé ag teacht le téarmaí an Chiorcláin, agus ag an 

leibhéal iar-bhunscoile, má tá díolúine de chuid OÉ ag scoláire.  

 Tá fianaise ann go bhfuil a lán difríochtaí idir cleachtais maidir le próisis um dhíolúine ó 

staidéar na Gaeilge a chur i bhfeidhm de réir na gCiorclán. Is léir seo go háirithe sa mhéid seo 

a leanas:  

- an tslí ina ndéantar iarratais ar dhíolúintí a phróiseáil agus ina bhfuil baint ag 

tuismitheoirí leis an bpróiseas 

- an tslí ina mbaintear úsáid as faisnéis ábhartha seachas tuairiscí ó shíceolaithe 

mar bhonn eolais do chinntí 

- mar a chuirtear tuairiscí ar dhíolúintí in iúl don Roinn  

- an tslí ina gcoinnítear doiciméadú a bhaineann le díolúintí do dhaltaí/scoláirí ar 

leith 

- an tslí ina n-eisítear Teastais Díolúine 

- an tslí ina n-aistrítear faisnéis faoi dhíolúintí ón mbunleibhéal chuig an iar-

bhunleibhéal.    

 

11.2.4 Bearnaí sna Ciorcláin agus sna treoirlínte reatha 

Níl aon rud luaite sna Ciorcláin reatha faoi réimse iomlán na riachtanais ná na saincheisteanna 

oideachais speisialta a chuireann dúshláin ar leith roimh na scoileanna maidir leis na próisis um chur i 

bhfeidhm díolúine ó staidéar na Gaeilge. Áirítear na rudaí seo a leanas orthu: 

 Neamhord Speictream an Uathachais: Déantar formhór mór na ndaltaí/scoláirí ag a bhfuil 

Neamhord Speictream an Uathachais a ath-imeascadh i scoileanna príomhshrutha ach 

caitheann siad cuid den am i ranganna speisialta atá ceangailte leis na scoileanna. Tá 

deacrachtaí teanga ag cuid de na daltaí seo a bhfuil fadhbanna cumarsáide ag gabháil leo. Ina 

leithéid de chásanna, tá sé thar a bheith deacair an dara nó an tríú teanga a fhoghlaim. Mar 

sin féin tá ar chumas cuid de na scoláirí ag a bhfuil Neamhord Speictream an Uathachais an 

dara nó an tríú teanga a fhoghlaim. Go deimhin, tá a lán de na daltaí/scoláirí seo ag freastal ar 

Ghaelscoileanna nó ar scoileanna príomhshrutha agus éiríonn go breá leo i bhfoghlaim 

teangacha eile. Tá fás ar líon na n-achomharc i gcás scoláirí ag a bhfuil Neamhord Speictream 

an Uathachais a chuirtear ar aghaidh chuig an Roinn. 

 Strus agus imní: Tá fás ar líon na ndaltaí/scoláirí atá ag déanamh achomhairc i gcoinne cinntí 

gan díolúine a dheonú ar bhonn comharthaí struis agus imní thromchúisigh a mhaítear a 

bheith orthu toisc go bhfuil siad ag gabháil do staidéar na Gaeilge. Sna cásanna seo is féidir 

doiciméadú tacaíochta ón síceolaí a chur ar fáil ina luaitear nasc díreach idir strus an 

dalta/scoláire agus a gcuid foghlama Gaeilge. 
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 Míchumais agus saincheisteanna eile: Ar mhíchumais agus saincheisteanna eile nach bhfuil 

luaite sna Ciorcláin agus a thagann chun solais i gcur i bhfeidhm na bpróiseas um dhíolúine ón 

nGaeilge ag leibhéal na scoile agus sa phróiseas achomhairc atá á éascú ag an Roinn áirítear 

iad seo a leanas:  

- Laige/Sain-neamhord Urlabhra agus Teanga 

- deacrachtaí sóisialta, mothúchánacha agus iompraíochta 

- bailbhe roghnaitheach 

- diospraicse briathartha 

- daltaí/scoláirí ag a raibh timpistí a rinne difríocht dá saol nó ar a bhfuil 

breoiteachtaí nó riochtaí ainsealacha tromchúiseacha a chuireann a saol i mbaol 

- daltaí/scoláirí a fuair a gcuid oideachais sa bhaile agus 

- daltaí/scoláirí a d’fhreastail ar scoileanna príobháideacha. 

 Neamhréireachtaí idir critéir dhíolúine OÉ agus critéir na Roinne: Cuireann OÉ critéir i 

bhfeidhm chun incháilitheacht le haghaidh díolúintí ón nGaeilge a shocrú chun críche iontrála 

chuig institiúidí de chuid OÉ atá difriúil le critéir na Roinne. Dá bhrí sin ní gá go dtugann 

díolúine ón nGaeilge a fuarthas ó OÉ incháilitheacht do scoláire díolúine ó staidéar na Gaeilge 

a fháil de réir Chiorclán reatha na Roinne. D’fhéadfadh sé seo deacrachtaí móra agus aighneas 

a tharraingt do scoileanna le scoláirí agus tuismitheoirí, go háirithe toisc go gcreidtear go 

bhfuil níos mó ama le caitheamh ar ábhair eile ag scoláirí ag a bhfuil díolúine ón nGaeilge chun 

an oiread pointí agus is féidir a bhaint amach don Lároifig Iontrála. Baineann a chuid dúshlán 

féin le bainistiú na scoláirí seo i gcomhthéacs an tseomra ranga, easpa féinspreagtha agus cur 

isteach ar an ngníomhaíocht sa rang san áireamh b’fhéidir, nuair a bhíonn ceangal ón scoil ar 

na scoláirí staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge.  

 Díolúintí ón nGaeilge i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge: Tá aimhrialtacht 

shuntasach le tabhairt faoi deara i gcásanna ina bhfuil díolúine ag daltaí/scoláirí atá ag freastal 

ar scoil ina múintear an curaclam trí mheán na Gaeilge. 

 

11.2.5 An córas achomhairc 

Tá córas achomhairc ad hoc á oibriú ag an Roinn inar féidir le tuismitheoirí achomharc a dhéanamh i 

gcoinne cinneadh na scoile díolúine ó staidéar na Gaeilge a dhiúltú. Rinne an córas achomhairc seo 

nach bhfuil foilsithe an gnó go maith i dtaobh cásanna achomhairc a shocrú ar shlí a bhí bunaithe ar 

fhianaise. Baineann mórán de na cásanna a dhéantar a achomharc don Roinn le réimsí RSO nó 

deacrachtaí atá ag an dalta/scoláire, is é sin, saindeacrachtaí foghlama a ndéantar tagairt dóibh sna 

Ciorcláin agus treoirlínte reatha ach gan dóthain soiléire a bheith ann. Baineann an chuid eile de na 

cásanna le réimsí RSO, deacrachtaí eile an dalta/scoláire nach bhfuil tagairt déanta dóibh sna Ciorcláin 

ná treoirlínte reatha faoi mar atá mínithe thuas. Baineann mionlach de na cásanna le gnóthaí 

riaracháin lena n-áirítear: gan faisnéis a bheith curtha ar fáil i dtuairiscí síceolaíochta; tuairiscí 

síceolaíochta a bheith níos sine ná dhá bhliain; daltaí/scoláirí, go háirithe iad siúd a tháinig ón iasacht, 

ag iarraidh díolúintí go siarghabhálach; agus daltaí/scoláirí ag a bhfuil díolúintí de facto ag iarraidh 

díolúine oifigiúil. Ag an leibhéal iar-bhunscoile baineann roinnt cásanna achomhairc le leanaí a fuair a 

gcuid oideachais sa bhaile. 

Tá líon na gcásanna achomhairc beag i bhfíorthéarmaí agus mar chion de na díolúintí a dheonaítear in 

aghaidh na bliana. Mar sin féin, ídíonn próiseáil na gcásanna achomhairc seo go lárnach a lán 

acmhainní, go háirithe toisc go bhfuil méadú suntasach tagtha ar líon na gcásanna agus tá níos mó 

cásanna ina measc nach bhfuil pléite sa Chiorclán.  
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11.2.6 Cumarsáid 

Dhírigh an t-athbhreithniú aird ar an ngá le cultúr an ionchuimsithe agus na dearfachta i leith foghlaim 

na Gaeilge a chruthú. Lena chois sin dhírigh sé aird ar an ngá le leas a bhaint as tacaíocht na 

dtuismitheoirí agus na scoláirí trí iad a chur ar an eolas faoi bhuntáistí an dátheangachais agus an 

rannchuidiú a dhéanann an Ghaeilge ina thaobh seo. Tá gá lena chinntiú leis, go gcuirfear gairmithe ar 

nós síceolaithe, teiripeoirí urlabhra agus síciatraithe a d’fhéadfadh cur leis an bpróiseas 

cinnteoireachta faoi dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge i gcás scoláirí ar leith, go gcuirfear ar an eolas iad 

faoi na buntáistí a ghabhann le foghlaim na Gaeilge, faoi na deiseanna le haghaidh cláir fhoghlama 

oideolaíocha shaincheaptha sa Ghaeilge do scoláirí agus faoi phróisis díolúine.  
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Aguisín A Díolúine ó Staidéar na Gaeilge 2014: Aighneacht ón 

Meitheal Oibre Disléicse, An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta 

Oideachais 
 

SAINDEACRACHTAÍ FOGHLAMA, DISLÉICSE AGUS AN tSAINUIMHIR INTLEACHTA (IQ) MHEÁNACH 

Le ceathracha bliain anuas, tá dlúthbhaint idir na sainmhínithe ar Dhisléicse/Saindeacrachtaí Foghlama 

agus úsáid na Sainuimhreach Intleachta (IQ) mar shonraitheoir, i bhfoirm gné eisiatach (IQ meánach 

nó thar an meán), nó mar chuid de shamhail neamhréire. Mar sin féin, tá an tuairimíocht idirnáisiúnta 

ag bogadh ar shiúl ón IQ a úsáid sa sainmhíniú ar Shaindeacrachtaí Foghlama/disléicse. 

Úsáid IQ mar shonraitheoir i leith disléicse/saindeacrachtaí foghlama 

Tá úsáid an IQ meánach mar ghné eisiatach i leith aithint na disléicse ag gabháil siar chomh fada le 

Critchley (1968) ar a laghad. Ghlac Cónaidhm Dhomhanda na Néareolaíochta a shainmhíniú siúd. 

(Critchley, 1970, lch 1). Níor úsáideadh an téarma 'disléicse' i dTuarascáil Tizard (An Bhreatain Mhór, 

1972) ná i bpáipéar Rutter agus Yule (1973) agus baineadh leas ina ionad sa tuarascáil mhórthionchair 

de chuid Warnock (1978) as an téarma 'Children with Specific Learning Difficulties' (leanaí ag a bhfuil 

saindeacrachtaí foghlama) (An Bhreatain Mhór, 1978; 11.48). Sna sainmhínithe a moladh sna 

doiciméid sin, áfach, baineadh leas as meánchumas mar chuid de na critéir dhiagnóiseacha. Is é sin an 

sainmhíniú a léirítear i gCiorclán M10/94 agus Ciorclán 12/96 na Roinne a rialaíonn díolúintí ó staidéar 

na Gaeilge. 

In Éirinn, i dTuarascáil an Choiste Athbhreithnithe Oideachais (SERC, 1993), glacadh sainmhíniú a bhí 

bunaithe ar shainmhínithe eisiatacha mar atá luaite thuas. (SERC, 1993, lch 86). Rinneadh cáineadh 

forleathan le himeacht ama ar úsáid a bheith á baint as sainmhínithe eisiatacha, ar ról IQ agus ar úsáid 

a bheith á baint as IQ Meánach (Aaron, 1991; Reid, 1993; 1996; Riddick, 1997; Rutter, 1978; Siegel, 

1989; 1988; Stanovich, 1991a; 1991b). Áitíonn Riddick (1997) go bhfuil claonadh sóisialta ina ghné 

dhílis de na sainmhínithe eisiatacha, agus go mbíonn siad claonta i dtreo leanaí den mheánaicme. I 

sainmhínithe agus samhlacha disléicse le déanaí, ní úsáidtear IQ Meánach mar shonraitheoir 

diagnóiseach. 

Sainmhínithe agus samhlacha le déanaí i leith disléicse/saindeacrachtaí foghlama 

I dtuarascáil ón mbliain 1999 ó Chumann Síceolaíoch na Breataine, dar teideal Dyslexia, Literacy and 

Psychological Assessment, bogadh ar shiúl ó IQ mar shonraitheoir disléicse. Cé gur ghlac an Tascfhórsa 

ar Dhisléicse (2001), a bhunaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna, sainmhíniú neamhréire, chuaigh 

sé ar shiúl ó shamhail shimplí chumais/ghnóthachtála. Sa sainmhíniú a moladh, léiríodh go rabhthas 

ag teacht ar thuiscint ar shaindeacrachtaí foghlama/disléicse ar an leibhéal bitheolaíoch agus an 

leibhéal cognaíoch. Cé go bhfuil trí bliana déag caite ó moladh an sainmhíniú, is ábhartha é go fóill i 

gcomparáid leis na sainmhínithe infheidhme atá i réim go hidirnáisiúnta faoi láthair (mar shampla, 

Rose 2009).   

Léirítear an t-aistriú ó úsáid a bheith á baint as IQ mar shonraitheoir i leith disléicse/saindeacrachtaí 

foghlama i sainmhínithe infheidhme atá á n-úsáid faoi láthair sa Nua-Shéalainn, san Astráil agus sa 

Ríocht Aontaithe. Tugtar ar aird iontu go léir go mbíonn disléicse le sonrú ar fud speictream iomlán na 

gcumas cognaíoch. Tugann an Nua-Shéalainn ar aird nach mór go n-áireofaí i measúnú i leith disléicse 

raon cumas cognaíoch, ach cuirtear IQ as an áireamh go sonrach. Bogann Rose (2009) ar shiúl ó IQ go 

hiomlán freisin, agus luaitear taighde a léiríonn go mbíonn deacrachtaí litrithe agus léitheoireachta, 
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mar aon le tosca bunúsacha cognaíocha, le sonrú beag beann ar an leibhéal cumais ghinearálta 

(Fletcher et al, 1994, Stanovich & Siegel, 1994; Stuebing et al, 2002).   

Imní faoi IQ a bheith á úsáid mar shonraitheoir i leith disléicse/saindeacrachtaí foghlama 

1. Léiríonn taighde nach bhféadfar toisí IQ a úsáid lena thuar conas a fhreagróidh foghlaimeoirí 

d'idirghabháil litearthachta, ná lena dtorthaí fadtéarmacha a thuar (Hatcher & Hulme, 1999; 

Maughan et al 1994; Reid Lyon, 1995; Shaywitz et al, 1999; Stuebing et al 2002; Vellutino et al 

2000). 

 

2. Léiríonn taighde nach sonraitheoirí úsáideacha iad scóir IQ i leith disléicse/saindeacrachtaí 

léitheoireachta. Ní bhfuarthas in Siegel & Ladyman (2000) go bhfuil aon difríocht idir scileanna 

léitheoireachta (lena n-áirítear an léamhthuiscint), scileanna litrithe agus scileanna fóineolaíochta 

i measc leanaí a bhfuil saindeacrachtaí léitheoireachta agus scóir arda IQ acu, i gcomparáid leis na 

scileanna sin i measc leanaí a bhfuil saindeacrachtaí léitheoireachta agus scóir ísle IQ acu.   

 

3. Tá an tuairim curtha i láthair i bpáipéar taighde freisin go bhféadfadh sé nach mbíonn scóir IQ 

cobhsaí le himeacht ama i measc leanaí a bhfuil saindeacrachtaí foghlama/léitheoireachta acu 

(Ramsden et al., 2011). Rinne Stanovich (1986) tagairt don 'Matthew effect', faoinar measa a 

éiríonn le léitheoirí laga i dtástálacha cognaíocha i gcomparáid le daoine eile. Rinne Ferrer et al 

(2010) imscrúdú breise ar an bhfeiniméan sin, agus chinn siad nach é amháin go laghdaíonn 

drochscileanna léitheoireachta (easpa léitheoireachta nó deacrachtaí léitheoireachta) an 

fheidhmíocht ar thástálacha foriomlána IQ, ach go dtéann siad i bhfeidhm ar an gcumas 

léitheoireachta foriomlán. Rinne Ingession (2005) imscrúdú ar chobhsaíocht toisí IQ i measc 

déagóirí ar diagnóisíodh go bhfuil disléicse ó dhúchas orthu. Tuairiscítear sa staidéar fadama go 

dtagann laghdú suntasach coibhneasta ar an líon éirime briathartha le himeacht ama. Is féidir é 

sin a léirmhíniú i gcomhthéacs Seigel (1988; 1989), a chuir i láthair an tuairim nach ndéanann 

tástálacha IQ cumais sa todhchaí (réasúnaíocht agus scileanna réitigh fadhbanna) a thomhas, ach 

go mbíonn gaol láidir eatarthu féin agus an réamhfhoghlaim, stór focal agus eolas fíorasach go 

háirithe. Ina theannta sin, tugann Meyer (2000) ar aird go bhfuil gaol déthaobhach idir stór focal, 

tuiscint agus éirim bhriathartha. Tá an toradh sin i gcomhréir le coincheap na samhla 

néaraibhitheolaíche i leith disléicse (Shaywitz et al., 1999; Velluntino et al., 2004; Torgesen, 1998). 

 

4. Leagann Whitaker (2008) béim ar chúis imní eile, maidir le daoine atá sa raon meánach íseal i 

dtaobh cumais a bheith á n-eisiamh óna bheith incháilithe don Díolúine ó staidéar na Gaeilge. 

Déantar imscrúdú sa pháipéar sin ar chumas tuartha WISC IV maidir le measúnú a dhéanamh ar 

leanbh ísealfheidhmiúcháin. I dteannta leis an bplé a dhéanann sé ar bhailíocht an diallta 

chaighdeánaigh ina gcás siúd a bhfuil IQ íseal acu, tugann sé trácht ar an bhfíric gurb é 15 an diall 

caighdeánach ón meán ar WISC IV. Dá bhrí sin, cé go nglactar leis go hiondúil gur idir 90 – 109 atá 

an raon meánach, is ón scór caighdeánach 85 – 115 atá dáileadh staitistiúil aon diallta 

chaighdeánaigh amháin ón meán. Dá bhrí sin, más rud é go gcuirtear daltaí sa Raon Cumais 

Imeallach agus sa Raon Cumais Íochtarach san áireamh i gcritéar díolúine, níor cheart ach iad siúd 

a bhfuil IQ idir 80 – 85 acu a eisiamh ar bhonn staitistiúil, agus má chuirtear eatramh muiníne 95% 

i bhfeidhm freisin, is beag an chúis atá ann aon duine ag a bhfuil IQ idir 80 – 89 a eisiamh. 

 

Faoi láthair, léiríonn critéir idirnáisiúnta dhiagnóiseacha imní nach beag maidir le bailíocht na húsáide 

a bhaintear as samhlacha saindeacrachtaí foghlama atá bunaithe ar IQ (le haghaidh athbhreithniú, 

féach Elliot & Grigorenko, 2014; Rose, 2009).   
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Tátal 

 

 Ar bhonn na fianaise a ndearnadh athbhreithniú uirthi, is é tuairim an ghrúpa seo é nach 

bhféadfar seasamh le sainmhíniú eisiatach ar shaindeacrachtaí léitheoireachta/disléicse atá 

bunaithe ar IQ Meánach. Tá an seasamh sin ag teacht leis an Tuarascáil ón Tascfhórsa ar 

Dhisléicse (2001, lch 28). 

 

 Sa taighde idirnáisiúnta faoi láthair, tacaítear leis an tuairim go dtagann Saindeacrachtaí 

Foghlama/Disléicse i gceist ar fud an raoin cumais chognaíoch ar bhonn tástálacha IQ. 

 

 Ar bhonn na fianaise a ndearnadh athbhreithniú uirthi, is deacair seasamh le sainmhíniú simplí 

neamhréire atá bunaithe ar ghnótháchtáil IQ maidir le saindeacrachtaí foghlama a aithint, 

agus ba cheart a bheith cúramach á úsáid. Déanaimid tagairt don Tuarascáil ón Tascfhórsa ar 

Dhisléicse (2001), ina moltar samhail ina meastar disléicse/saindeacrachtaí foghlama ar 

leibhéal néareolaíoch, cognaíoch agus iompraíochta (op. cit., lch 31), cur chuige a théann ar 

shiúl ó shamhail shimplí atá bunaithe ar neamhréir maidir le gnóthachtáil IQ. 

 

 Ar bhonn an dea-chleachtais idirnáisiúnta, taighde ar bhonn fianaise agus thógán staitistiúil 

na dtástálacha IQ, ní féidir seasamh le leanaí ón raon meánach íseal a eisiamh ó dhíolúine ó 

staidéar na Gaeilge ar bhonn an chumais chognaíoch a léirigh siad i dtástálacha. 
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