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Polasaí Tacaíocht Foghlama 

Sé príomhaidhm an tacaíocht foghlama ná an próiséas foghlama agus 

múinteoireachta a árdú sa chaoi ‘s gur féidir le daltaí le deacrachtaí foghlama 

léibhéal áirithe litearthachta agus uimhreas a bhaint amach roimh an bhunscoil a 

fhágáil. 

Cuspóirí áirithe an tacaíocht foghlama 

Is mian linn na gnéithe seo a chur chun cinn: 

• Rannpháirtíocht an pháiste sa churaclam uile oiriúnach dá leibhéal ranga 

• Féinmhuinin dearfach agus meon dearfach i leith scoil agus foghlaim a 

fhorbairt 

• Páistí a mhealladh le féin mhonatóireacht a dhéanamh ar a gcuid oibre agus 

ar an gcaoi sin foghlaimeoirí neamhspleácha a chruthú laistigh dá gcumas 

féin 

• Go mbeadh baint lárnach ag tuismitheoirí i bhfoghlaim a bpáiste 

• Comhoibriú fóirne a mholadh agus a mhealladh 

Treoir Prionsabail 

Aithníonn an scoil s’againne cláir foghlama éifeachtacha atá bunaithe ar na 

prionsabail seo a leanas: 

• Polasaithe éifeachtacha uilscoile 

• Baint ag an scoil uile leis an gclar 

• Soláthar luath aimsiú / luath aithint fadhbanna 

Straitéisi Seachanta  

B’fhiú na straitéisí seo a leanas a chur i bhfeidhm chun deacrachtaí foghlama a 

sheachaint 
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• Forbairt agus cur i bhfeidhm beartais uilscoile i dtaca le forbairt teangan 

m/sh feasacht fonólaíochta 

• Forbairt agus cur i bhfeidhm uilscoile an chláir Matamaitice m/sh teanga 

na Matamaitice 

• Rannpháirtíocht tuismitheoiri nua a chur chun cinn agus cruinnithe 

induchtaithe a eagrú sula dtosaionn páistí i Naíonáin Shóisir 

• Cruinnithe foirmeálta agus neamhfhoirmeálta tuismitheoirí/múinteoirí 

• Ciorcaláin scoile 

• Aitheantas a thabhairt do luath aithint an Mhúintora ranga agus clár oibre 

chuige a chur i bhfeidhm chun tacaíocht breise a thabhairt don pháiste sin 

• Breathnóireacht agus síor mheasúnú an mhúinteoir ranga a mholadh agus 

tacú leis 

Roghnú daltaí don Tacaíocht Foghlama 

An chéad chéim ná go ndéanfadh an múinteoir ranga clár oibre atá oiriúnach don 

pháiste a oibriú amach bunaithe ar a c(h)uid breathnóireachta. 

Prionsabail Luath aithint 

Chuige sin tugtar tús áite do pháistí sna ranganna sóisearacha maidir le teacht ar 

dáileadh ama an mhúinteoir tacaíocht foghlama. 

• Tugtar aird ar bhreathnóireacht an mhúinteora maidir le dalta Naionáin 

Shóisireacha 

• Ó Naionáin Shinsireacha ar aghaidh déantar scrúduithe chaighdeanacha 

oiriúnacha 

• Tugtar tús áite do dhaltaí a fhaigheann toradh ag nó níos lú na an 10ú 

peircintíl 

• Maidir leis na daltaí a fhaigheann toradh ag no níos lú ná’n 10ú peircintíl 

eagraítear cruinniú idir an múinteoir tacaíocht foghlama, an múinteoir ranga 

agus na tuismitheoirí ait go n-ofráltar cabhair sa bhreis don dalta le cead 

an tuismitheora 

• Lorgaítear cead an tuismitheora maidir le trialacha fáithmheasa a usáid. 
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Úsáidimid na trialacha Caighdeánacha seo a leanas: 

Rang Trial Cathain Cé a chuireann 

orthu é 

Cé a 

cheartaíonn é 

Taifead ar 

Aladdin 

Ainilís 

N1 BIAP Feabhra Múint Ranga Muint Ranga Múint Ranga MTF 

N2 MIST Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

N2 Gaeilge 

DroimCh 

Leibh 1 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

N2 Early 

Numeracy 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R1 NNRIT Deire 

Fomhair 

Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R1 Gaeilge 

DroimCh 

Leibh 2 A 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R1 Mata 

Droim Ch 

Leibh 1 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R1 Revised 

DPRT 1 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R2 CAT  Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R2 Gaeilge 

DroimCh 

Leibh 2 B 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R2 Micra T 

Level 2 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R2 Sigma T 

Leibh 2 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R3 NNRIT Deire Fomh Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R3 Gaeilge 

Droim Ch 

Leibh 3 A 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R3 Mata 

Droim Ch 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 
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Leibh 3 

R3 Revised 

DPRT 3 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R4 CAT  Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R4 Gaeilge 

Droim Ch 

Leibh 3 B 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R4 Sigma T 

Leibh 4 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R4 Micra T 

Leibh 3 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R5 NNRIT Deire Fomh Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R5 Gaeilge 

Droim Ch 

Leibh 4 A 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R5 Revised 

DPRT 5 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R5 Mata 

Droim Ch 

Leibh 5 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R6 CAT  Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R6 Gaeilge 

Droim Ch 

Leibh 4 B 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R6 Micra T 

Leibh 4 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

R6 Sigma T 

Leibh 5 

Bealtaine Múint Ranga Múint Ranga Múint Ranga MTF 

Na Trialacha fáithmheasa a usáidimid: 

Aston Index ,     YARC ,   ……………….  

Lorgaítear cruinniú eile chun toradh na dtástálacha a phlé leis na 

páirtithe uilig. 
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Tús áite maidir le soláthar tacaíocht foghlama: 

1. Páistí i R1 agus R2 ag nó faoi bhun an 10ú peircintíl sa 

litearthacht 

2. Páistí i R3 agus R4 ag nó faoi bhun an 10ú peircintíl sa 

litearthacht 

3. Naíonáin Shinsir (aitheanta ag an múinteoir ranga trí 

bhreathnóireacht) 

4. Páistí i R1 agus R2 ag nó faoi bhun an 10ú peircintíl sa 

Mhatamaitic 

5. Páistí i R3 agus R4 ag nó faoi bhun an 10ú peircintíl sa 

Mhatamaitic 

6. Tacaíocht d’éinne le deacrachtaí litearthachta agus Matamaitice 

i rang ar bith 

Soláthar Breise Múinteoireachta 

• Sé príomh obair an mhúinteoir tacaíocht foghlama 

múinteoireacht breise a sholáthar do dhaltaí aitheanta thuas. 

• Roinnnfear an bhliain scoile ina dhá chuid (20 seachtain an ceann) 

• Uasmhéid oibre ná 30 dalta ag aon am ar leith 

• Bainfear feidhm as dalta/ grúpa daltaí a mhúineadh laistigh den 

seomra ranga i dtosach (lasmuigh mar a oireann  ina dhiaidh sin) 

• Sé/Sí an Múinteoir Tacaíocht Foghlama a dhéanfaidh cinneadh 

maidir le méid an ghrúpa ag tabhairt san áireamh líon daltaí 

agus riachtanaisí na ndaltaí 

• Is féidir coimheas 1:1 a usáid ait nach bhfuil múinteoireacht 

ghrúpa éifeachtach. 

Is gá don mhúinteoir ranga agus an múinteoir tacaíocht foghlama 

Plean Foghlama Aonair (PFA) nó Plean Ghrúpa a oibriú amach i 

gcomhairle leis an bPríomhoide agus na Tuismitheoirí. D’fhéadfadh 

ionchur a bheith ag páistí níos sine ina bplean foghlama. 
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Clár Foghlama Aonair agus Clár Foghlama Grúpa 

Beidh na cláir foghlama aonair agus grúpa i gcomhréir le treoirlínte 

Tacaíocht Foghlama ROE 2000. 

Sa phlean oibre beidh: 

• Sonraí ón múinteoir ranga 

• Torthaí scrúduithe 

• Eolas breise ó údaráis eile 

• Láidreachtaí foghlama 

• Príomh sprioc foghlama 

• Cuspóirí Foghlama 

• Gníomhaíochtaí ranga/ obair ranga 

• Gníomhaíochtaí breise ICT 

• Gníomhaíochtaí Baile 

Déanfar athbhreithniú/ monatóireacht ar an bplean trí 

bhreathnóireacht an mhúinteora, taifead pleanála agus cur i gcrích 

chomh maith le meastóireacht an dalta. Ag deireadh an tréimhse/ 

deireadh an téarma buailfidh an MTF agus an MR (b’fhéidir) leis na 

tuismitheoirí chun dul chun cinn an pháiste a phlé. 

 

 

Cáipéisí an MhTF 

Coinneoidh an MhTF na rudaí seo a leanas i gcomhaid aonair 

• Clár Foghlama Aonair 

• Tuairisc phleanála gear-théarmach 

• Tuairiscí eile 
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• Samplaí d’obair an pháiste 

• Tuairiscí ainilís léitheoireachta 

Clár ama 

Is obair sa bhreis ar an ngnáth rang Gaeilge/ Béarla/Matamaitic atá 

sa tacaíocht foghlama.Déantar chuile iarracht nach gcailleann an 

páiste amach ar an ábhar churaclam chéanna toisc go bhfuil siad ag 

fáil tacaíocht foghlama. 

Moltar go mbeidh an tacaíocht foghlama ag tárlú laistigh den seomra 

ranga chomh fada agus is féidir. I gcás gur laistigh den seomra ranga 

a thárlaíonn sé d’fhéadfadh an múinteoir ranga agus an múinteoir 

tacaíocht foghlama teacht ar shocrú cé a dhéanann an tacaíocht 

foghlama agus cé a dhéanann an mhúinteoireacht ranga. 

Leanúint leis an tacaíocht Foghlama nó éirí as: 

De ghnáth ní leanann páiste le níos mó ná dhá bhliain tacaíocht 

foghlama sé sin muna bhfuil siad fós ag nó faoin 10ú peircintíl. 

Ag deireadh an téarma múinteoireachta déantar athbhreithniú agus 

cinneadh leanúint leis nó gan. Na critéir is tábhachtaí agus an 

cinneadh sin a dhéanamh ná: 

• An bhfuil an dalta taréis na cuspóirí foghlama a bhaint amach? 

• Conas atá an dalta i gcomhthéacs ranga 

Beidh Plean Oibre Aonair nua le leagan amach sa chás go mbeidh an 

páiste ag fanacht leis an dtacaíocht foghlama. Ionchur ag 

MR/MTF/PO/Tuismitheoir sa chinneadh sin. Tabharfar aird freisin 

ar riachtanaisí uilscoile ar thacaíocht foghlama. 

 

Straitéisí Chumarsáide 
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Thar aon ní eile tá fíorthábhacht ag baint le cumarsáid éifeachtach 

idir na páirtithe chun gur féidir freastal iomlán a dhéanamh ar 

riachtanaisí an pháiste. Ina measc: 

• Bualadh le tuismitheoirí na Naíonáin Shóisir chun polasaithe 

scoile a mhiniú agus caint leo faoi conas mar is féidir le 

tuismitheoirí agus múinteoirí oibriú le chéile chun leasa an 

pháiste 

• Aon imní faoi léitheoireacht an pháiste a phlé le tuismitheoirí 

• Cleachtas na scoile i dtaca le tástáil fáithmheasa a insint dóibh 

• Cruinnithe idir MR agus MTF chun toradh/scór íseal ar thástáil 

a phlé 

• Cruinnithe idir PO/MTF /MR/Tuismitheoir chun toradh/scór 

íseal ar thástáil a phlé agus cead a fháil tástáil fáithmheasa a 

dhéanamh. 

• Cumarsáid leanúnach idir an MTF agus an MR 

• Cumarsáid rialta idir an MTF agus tuismitheoirí 

Cuir faoi bhráid eagraisí seachtracha 

• Sé/Sí an MTF a dhéanann comhordú ar an gcur faoi bhráid 

chuig Siceolaí Oideachasúil 

• Buaileann an PO agus/nó an MTF agus/nó an MR leis na 

tuismitheoirí chun an riachtanas a phlé. 

• Sé/Sí an MR a líonann isteach an fhoirm i gcomhairle leis na 

pearsain scoile chuí 

• Tagann an proifisiúnaí seachtrach chun na scoile chun bualadh 

leis an dalta, na tuismitheoirí, an PO , an MR agus an MTF agus 

déantar an tástáil/ measúnú 

• Tagann an proifisiunaí seachtarach arais ar cuairt níos déanaí 

áit go bpléifear na torthaí, na moltaí agus aontaíotar freagra. 



Polasaí Tacaíocht Foghlama 

Príomhoide: Caitríona Nic Chonchradha 

• Sa chás go dtagann ceistiú faoi an chaoi nó an luas a thárlaíonn 

leanúnachas taréis measúnú, is faoin bPO an teagmháil sin a 

dhéanamh. 

Rólanna agus Dualgaisí 

Príomhoide 

Sí an Príomhoide a dhéanfaidh comhardú ar riachtanaisí tacaíocht 

foghlama agus Riachtanaisí Speisialta 

Múinteoir Tacaíocht Foghlama 

• Cuidiú le cur i bhfeidhm réimse leathan straitéisí uilscoile chun 

cur leis an luath oideachas agus chun deacrachtaí foghlama a 

sheachaint. 

• Próifíl aonair agus cláir foghlama a fhorbairt do pháistí a 

roghnaitear do chuidiú bresie taréis plé/caint leis an múinteoir 

ranga agus tuismitheoirí 

• Nótai coicíse pleanála a dhéanamh do gach páiste aonair/grúpa 

a bhfuil tacaíocht breise á fháil acu 

• Cláracha oibre luath aithint deacrachtaí a leanúint le ranganna 

Naíonáin 

• Cruinnithe rialta le tuismitheoirí chun dul chun cinn a bpáistí a 

phlé 

• Cuidiú breise sa Ghaeilge, sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic a 

chur ar fáil doibh siúd a bhfuil sé de dhíth orthu 

• Cur leis an bhforbairt polasaí uilscoile nuair/mar is gá 

• Dul i mbun cainte go rialta leis an MR faoi riachtanaisí nó dul 

chun cinn an pháiste 

• Dul i mbun cainte le heagrais seachtracha 

• Taifead a choinneáil de gach páiste atá ag freastal ar 

thacaíocht foghlama 

• Trialacha fáithmheasa a chur ar pháistí 
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• Torthaí tuairiscí páistí a choimead 

• Cumarsáid rialta leis an bPO. Múinteoirí agus Tuismitheoirí 

An Múinteoir Ranga 

‘S ag an MR atá an príomhfhreagracht maidir le riachtanaisí 

foghlama an pháiste ina rang. I measc na dualgaisí: 

• Na tuismitheoirí a chur ar an eolas má tá aon chúis imní faoi dul 

chun cinn an pháiste 

• Cleachtas na scoile faoi thástáil fáithmheasa a mhiniú 

• Chomh fada agus is féidir freastal ar an gcruinniú idir an MTF 

agus na Tuismitheoirí 

• Comhoibriú leis an MTF maidir le cur le chéile Plean Foghlama 

Aonair  

• Aird an MTF a dhíriú ar pháiste a cheapann siad a bhfuil 

deacrachtaí foghlama acu 

• Idirdhealú ar an gclár ranga chun riachtanaisí an pháiste a 

aithint agus plé leis 

• Sa chás go bhfuil CRS sa seomra a ndualgaisí a phlé agus a 

aontú go mion agus go luath gach téarma 

Tuismitheoirí 

Tacú le agus Rannpháirtíocht i bhfoghlaim/ oideachas a bpáiste 

An Dalta 

Tá sé tabhachtach go mbeadh ionchur ag an dalta i bhforbairt agus i 

gcur i gcrích a gcuid foghlama. Sa chaoi sin 

• Beidh said neamhspleách mar fhoghlaimeoirí 

• Aithneoidh siad stíleanna foghlama eagsúla. 

• Aithneoidh siad a gcuid laigí agus a gcuid láidreachtaí 
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• Bainfidh siad taitneamh as rud a bhaint amach, páirteach i 

bhféinmheastóireacht. 

• Bainfidh siad taitneamh as a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí 

nach bhfuil praicticiúl a dhéanamh i ngrúpaí ranga móra 

• Beidh siad in ann scileanna/ straitéis atá foghlamtha acu sa 

rang tacaíocht foghlama a usáid sa ghnáth sheomra ranga 

Bord Bainistíochta 

Féachaint chuige go gcuirtear an polasaí seo i bhfeidhm go 

héifeachtach agus soláthar maith d’achmhainní, cóiríocht agus storas 

a chur ar fáil. 

Achmhainní 

Tá agus beidh gá i gconaí cur leis an réimse téacsleabhair, leabhair 

d’oidí, leabhair leabharlainne agus ábhar breise chun cumas cainte a 

chur chun cinn.  I measc na hachmhainní tá 

• Trialacha Caighdeánacha 

• Trialacha Fáithmheasa 

• Ábhar Fónólaíochta 

• Ábhar chun tacú leis an Mhatamaitic 

Coinnítear ábhar an MTF sa seomra Tac Fogh. Is féidir le MR cuid 

den ábhar a usáid ach cead a fháil roimhré on MTF 

 

 

 

Conas go mbeidh a fhios againn go bhfuil ag éirí linn? 

Ba cheart go dtárlódh na rudaí seo a leanas: 
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• Feabhas ar chaighdeán acadúil an pháiste ar chlár aonair 

foghlama 

• D’fhéadfadh nach mbeadh an cabhair bresie de dhíth ón 

bpáiste toisc torthaí dearfacha measúnuithe 

• Tacaíocht breise éifeachtach tuismitheora do riachtanaisí 

foghlama a bpáiste 

• Deiseanna do chumarsáid éifeachtach idir fhoireann scoile i 

dtaca le dul chun cinn páistí 

 

Síniú:  2ú Deire Fomhair 2018 

Séamus Caomhánach, Cathaoirleach an Bhoird. 

Siniú:   2ú Deire Fomhair 2018 

Caitríona Nic Chonchradha, Príomhoide 


