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Ráiteas tosaigh ar na rialacha a bhaineann leis an díolúine ó staidéar na Gaeilge 

Gabhaimid buíochas le Cathaoirleach an Chomhchoiste, Catherine Connolly, TD, as cuireadh a 

thabhairt dúinn teacht os comhair an Chomhchoiste le léargas a thabhairt ar na himpleachtaí 

tromchúiseacha a bhaineann leis na rialacha nua maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge.  

Chuir an Roinn Oideachais agus Scileanna (an Roinn feasta) tús le próiseas comhairliúcháin 

maidir le díolúintí ó staidéar ar an nGaeilge i Mí na Nollag 2018. Ghlac breis is 11,000 duine páirt sa 

phróiseas, rud a léirigh spéis an phobail san ábhar. D’eisigh an Roinn ciorcláin i mí Mheán Fómhair 

2019 bunaithe ar chuid den aiseolas ón bpobal ar na dréachtchiorcláin a bhí mar chuid den 

chomhairliúchán. Cé go bhfáiltímid roimh mhíreanna áirithe sna ciorcláin, táimid an-bhuartha ar an 

iomlán go dtiocfaidh méadú as cuimse ar líon na scoláirí a mbronnfar díolúine ó staidéar ar an 

nGaeilge orthu agus go mbeidh díolúintí á mbronnadh i gcásanna nach bhfuil bunús ceart 

oideachasúil leo.   

Is é ár dtuairim nach bhfuil na rialacha nua ag teacht leis an taighde oideachasúil ar oideachas 

ionchuimsitheach (inclusive education) agus ar na bealaí is éifeachtaí le freastal ar pháistí a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu. Séanann sé a n-oidhreacht teanga agus buntáistí cognaíocha an 

dátheangachais ar chéatadán suntasach (11%) scoláirí. 

An bhfuil bunús le díolúintí sa lá atá inniu ann? 

Is é cúlra an scéil ná go ndearna An Chigireacht athbhreithniú cuimsitheach ar bheartas agus 

cleachtas maidir le díolúintí ó staidéar ar an nGaeilge. Ba léir ón athbhreithniú nach raibh córas na 

ndíolúintí mar a bhí sé á chur i bhfeidhm go sásúil. Ach in áit an cheist a chur faoin mbunús a bhí le 

díolúintí sa lá atá inniu ann, thug siad faoi chóras lochtach a dheisiú.  

Aontaímid go mba chóir díolúine a bhronnadh i gcásanna annamha agus eisceachtúla (2-3%) 

chun cuidiú leis na daltaí is leochailí sa chóras, páistí le deacrachtaí foghlama tromchúiseacha de 

bharr éagumas nó easord sainaitheanta, nó páistí inimirceach a bhfuil dúshláin bhreise le sárú acu 

agus iad ag socrú isteach i gcóras oideachais coimhthíoch.  

Léiríonn an taighde an tairbhe atá le baint ag gach páiste eile as foghlaim an dara teanga. Fiú 

amháin páistí a bhfuil sainmhíchumas foghlama teanga acu ar nós disléicse, éiríonn leo dul chun cinn 

maith a dhéanamh ag teacht lena gcumas sa chéad teanga. Taispeánann líon na ndaltaí a raibh 

díolúine acu ó staidéar ar an nGaeilge i 2016 agus a rinne staidéar ar theangacha eile don Teastas 

Sóisearach (67%) nach bhfuil a leithéid de rud ann agus sainmhíchumas foghlama teanga. Tá 

riachtanais speisialta oideachais, ar nós disléicse, diospraicse agus speictream an uathachais, ag 9.4% 

de dhaltaí i scoileanna lán-Ghaeilge agus dul chun cinn maith á dhéanamh acu.   

An réiteach ar an gceist seo ná prionsabal an difreálaithe (differentiation) a chur i bhfeidhm: 

an curaclam agus an cur chuige teagaisc a chur in oiriúint do riachtanais na bhfoghlaimeoirí, rud a 

mholann an Roinn féin. Níor cheart, mar shampla, a bheith ag cur an scrúdú litrithe céanna ar pháiste 



a bhfuil disléicse air agus a chuirfí ar gach páiste eile sa rang. Réiteodh sé seo an cheist faoi ‘strus’ 

agus ‘imní’ freisin. 

Deirtear sa sonrúchán don tSraith Shóisearach: “déanann an scoláire éisteacht, labhairt agus 

léitheoireacht sa T2 agus i dteanga eile ag leibhéal inniúlachta atá ag teacht lena c(h)umas féin”. Tá 

an ráiteas seo a leanas i gCuraclam Teanga na Bunscoile (2019): “Is do mhúinteoirí gach páiste, 

beag beann ar chumas, i ngach comhthéacs scoile é an curaclam”.  

Is léir dúinne, más ea, nach bhfuil na rialacha a bhaineann leis an díolúine ó staidéar ar an 

nGaeilge ag teacht le polasaithe reatha na Roinne féin, mar atá siad léirithe i réimsí eile. Is fiú a lua 

freisin nach mbronntar díolúine ó staidéar ar an mBreatnais sa Bhreatain Bheag ná ó staidéar ar an 

bhFraincis i gCeanada. 

Cad iad na critéir faoina mbronnfar díolúine? 

Táimid an-bhuartha faoi na critéir atá i bhfeidhm faoi na ciorcláin nua. Le díolúine a fháil 

faoin seanchóras theastaigh measúnú ó shíceolaí ina raibh réimse trialacha – léitheoireacht, 

scríbhneoireacht, litriú, foclóir, cumas labhartha. Faoin gcóras atá i bhfeidhm anois, ní theastaíonn 

ach scór ar an 10ú peircintíl nó faoina bhun ar thriail litrithe nó léamh focal nó tuiscint na 

léitheoireachta. Níl sé seo cuimsitheach go leor. Tugann an critéar den 10ú peircintíl le fios gur 

cinneadh eolaíoch é seo. Níor aontaigh Cumann Disléicse na hÉireann (Dyslexia Association of 

Ireland: DAI) leis seo ina aighneacht ach oiread: “Any cut-off on a discrete test (one test, of one 

skill, on one day) is inherently flawed and will unfairly penalise some people.” 

Níl aon fhianaise ann nach mbainfeadh formhór na ndaltaí faoin 10ú peircintíl tairbhe as 

staidéar ar an nGaeilge nó dara teanga ar bith. Má tá critéir le leagan síos ba cheart gur tástáil de réir 

critéir (criterion-referenced) a bheadh ann seachas tástáil de réir an noirm (norm-referenced) mar atá 

i bhfeidhm faoi láthair. Is fiú a shoiléiriú gurb é nádúr na tástála de réir noirm go mbíonn 10% den 

phobal scoile trí chéile ag nó faoi bhun an 10ú peircintíl. Ábhar buartha breise, áfach, is ea 

gnóthachtáil daltaí i scoileanna DEIS sna tástálacha caighdeánaithe seo.    

Sa bhliain 2016 bhí 18% de dhaltaí rang a 6 i mbunscoileanna DEIS faoin 10ú peircintíl. Cad 

a tharlóidh sna scoileanna DEIS feasta? Leis na critéir scaoilte mhí-oiriúnacha atá i bhfeidhm, táimid 

buartha go dtiocfaidh ardú mór ar líon na ndíolúintí. 

An Próiseas Comhairliúcháin 

Le filleadh ar an bpróiseas comhairliúcháin, is dóigh linn go raibh sé lochtach toisc nár 

cuireadh an cheist cheart .i. an bhfuil bunús le díolúintí sa lá atá inniu ann? Maíonn an Roinn gur 

thacaigh tromlach na bhfreagróirí leis na moltaí a bhí sna dréachtchiorcláin. Bhí an ceistneoir féin 

claonta i dtreo na moltaí sin agus níor thug sé deis do fhreagróirí tuairimí malartacha a nochtadh. 

Mar a dúirt an DAI: “Many of the questions asked could be answered exactly the same by 

individuals with diametrically opposed views”.  

Dearbhaíonn na ciorcláin a eisíodh chuig scoileanna ag deireadh mhí Lúnasa samhail 

fhorásach don oideachas ionchuimsitheach sa mhéid go gceadaítear “do scoileanna príomhshrutha 

tacaíocht bhreise múinteoireachta a sholáthar do gach dalta a dteastaíonn tacaíocht den sórt sin uathu 

ina gcuid scoileanna, bunaithe ar a riachtanais foghlama sainaitheanta sa scoil, seachas a bheith 

bunaithe go príomha ar dhiagnóis míchumais áirithe”. (Tá sé seo bunaithe ar na prionsabail in: 

Ciorclán 0013/2017 agus 0007/2019 Ciorclán d'Údaráis Bhainistíochta na mBunscoileanna 

Príomhshrutha uile: Leithdháileadh um Mhúinteoireacht Oideachais Speisialta). Tá an treo polasaí 



sin le moladh agus tacaímid leis. Is í an fhadhb mhór ná go bhfuil an tsamhail fhorásach sin á 

ceangal le díolúintí ó ábhar seachas leis an soláthar difreálaithe a chinnteodh comhionannas 

deiseanna thar speictream leathan cumais. Chomh maith leis sin, fágann sé an cinneadh 

tromchúiseach maidir le díolúintí ó chroí-ábhar curaclaim i lámha príomhoidí gan aon treoir 

shaineolach a bheith ar fáil dóibh. Tá an baol ann go gcuirfidh an cur chuige atá molta sna ciorcláin 

brú mór ar phríomhoidí agus gur méadú seachas laghdú i líon na ndíolúintí a bheidh mar thoradh air.  

Ar na cúiseanna seo uilig iarraimid ar Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na 

nOileán iarraidh ar an Roinn Oideachais agus Scileanna Ciorcláin 0052/2019 agus 0053/2019 a 

aistarraingt agus córas a chur i bhfeidhm atá ag teacht leis an taighde reatha agus lena gcuid 

prionsabal oideachasúil féin. 
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