
1a  The School Report (2006) – Stonewall 
 
1b  Out on Your Own (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

CAIDREAMH POBAIL, COMHIONANNAS AGUS 

ILCHINEÁLACHT SAN OIDEACHAS 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AN ROINN 

Oideachais 

_______________________ 
 

MÃNNYSTRIE O       Márta 2011 

Lear 



 

RÉAMHRÁ AN AIRE 

 

De réir mar atá an tsochaí s’againn ag teacht amach as aimsir na coimhlinte agus agus 

ag dul isteach i ré nua lán dóchais, agus muid ag éirí níos ilchineálaí inár bpobail, tá 

mise ag iarraidh a chinntiú go mbeidh na scileanna agus an dearcadh ag ár gcuid daoine 

óga lena gcruthófar sochaí ina mbíonn luach leis an chomhionannas agus an 

ilchineálacht agus ina mbíonn dlúthchaidreamh idir phobail. 

 

An fhís atá agamsa don todhchaí gur pobail bheoga féinfheabhsaithe, lán dea-

chleachtais, iad na scoileanna ina ndéanfar freastal ar riachtanais agus ar 

mhianaidhmeanna gach uile dhalta agus ina n-ullmhófar iad lena sciar féin a dhéanamh 

leis an chineál sochaí atá muid uilig a iarraidh, a thógáil don chéad ghlúin eile. 

 

Is faoin rialtas ina iomláine atá sé sochaí láidir bheoga a atógáil, ach aithnímse agus is 

mór liom an ról is féidir le hoideachas a ghlacadh - ról dúshlánach, ach ról is gá a 

ghlacadh má tá an chéad ghlúin eile leis na botúin ón ré atá thart a sheachaint. 

 

Tá stair fhada maidir le hobair chaidrimh phobail i scoileanna agus in eagrais óige le linn 

na coimhlinte. Tháinig an chéad ráiteas gealltanais poiblí i leith na hoibre seo ón Roinn 

s’agam sna luath-1980idí, agus ó shin i leith tá mar shainchúram san oideachas 

foirmeálta agus neamfhoirmeálta páistí agus daoine óga a oiliúint. 

 

Is iomaí athrú atá tite amach thar na blianta áfach agus tá na daoine óga againn beo 

anois i bpobail atá i bhfad níos ilchineálaí ná mar a bhíodh. Lena chinntiú go n-

ullmhaíonn an t-oideachas daoine óga do shochaí an lae inniu, rinne mé athbhreithniú a 

choimisiúnú ar pholasaí mo Roinne maidir leis an chaidreamh pobail. 

 

Táthar i ndiaidh an polasaí úr seo a fhorbairt, bunaithe ar réamhchomhairliúchán agus 

taighde fairsing, lena chinntiú go mbíonn an t-oideachas um chaidreamh pobail i gcónaí 

ábhartha - polasaí ina bhfuil comhionannas agus cuimsitheacht mar bhunchloch faoi 

chóras oideachais ina gcuirtear ar chumas gach foghlaimeora lánacmhainneacht a 

bhaint amach agus ina ndíbrítear na bacainní a eascraíonn as an réamhchlaonadh, 

amhail seicteachas, ciníochas agus homafóibe. 

 



Déanfar an curaclam a chomhlánú leis an pholasaí seo trína chur ar chumas múinteoirí 

agus oibrithe óige dul i ngleic le ceisteanna atá go minic deacair íogair; trína chinntiú go 

ndéanfar an dea-chleachtas a scaipeadh agus go mbeidh na hábhair iomchuí ar fáil; trí 

pháistí agus daoine óga a fheistiú leis na scileanna, an meon agus an t-iompar is gá 

chun comhthuiscint, aitheantas agus meas a fhorbairt ar gach cineál éagsúlachta agus 

ilchineálachta; agus trí dheiseanna a sholáthar do pháistí agus do dhaoine óga chun na 

scileanna seo a chur i bhfeidhm. 

 

Déanfar an obair seo a leathnú leis an pholasaí seo le go gcuimseofar gach grúpa Mír 

75, le go bhfoghlaimeoidh ár gcuid páistí agus daoine óga an dóigh le plé le gach cineál 

éagsúlachta agus ilchineálachta. Is é is mian liomsa go ndéanfar an obair seo a neadú 

go hiomlán i suíomhanna oideachais lena chinntiú go mbeidh na páistí agus na daoine 

óga againn á n-ullmhú le ról lánpháirteach a ghlacadh sa tsochaí. 

 

Creidimse go docht daingean go gcuirfidh an polasaí seo le haidhmeanna foriomlána an 

Chláir Rialtais maidir le meas ar an ilchineálacht, an comhionannas agus an 

chuimsitheacht a chur chun cinn agus go gcomhlánóidh sé an obair atá ar bun ag 

comhghleacaithe eile san Fheidhmeannas. 

 

 

 

 

___________________ 

Caitríona Ruane CTR 

 

 

 



 

CAIDREAMH POBAIL, COMHIONANNAS AGUS ILCHINEÁLACHT SAN OIDEACHAS 

 

1 An Gá leis an Athbhreithniú 

 

1.1 I Meitheamh na bliana 2008, thionscain an tAire Oideachais, Caitríona Ruane, 

athbhreithniú ar pholasaí Caidrimh Phobail na Roinne Oideachais (RO).   

 

1.2 Is éard ab aidhm leis an athbhreithniú imscrúdú a dhéanamh ar pholasaí reatha 

Caidrimh Phobail RO d’fhonn moltaí a dhéanamh maidir le polasaí úr a fhorbairt ina 

gcuirfí san áireamh na deighiltí leanúnacha, lena gcuirfí comhionannas chun cinn 

agus lena bhféadfaí bheith ag obair chun idirdhealú idir an dá phríomhphobal a 

dhíothú. Bhíothas le díriú chomh maith san athbhreithniú ar na coincheapa níos 

leithne a bhaineann leis an ilchineálacht mar aon leis na ceisteanna a théann i 

bhfeidhm ar an dá phríomhthraidisiún. Dhéanfaí a chuimsiú laistigh den 

athbhreithniú, an curaclam leasaithe lena n-áirítear Forbairt Phearsanta agus 

Comhthuiscint agus Saoránacht, sochaí anseo atá ag éirí níos ilchineálaí, na 

heochairghníomhaithe a théann i bhfeidhm ar an chóras oideachais maidir le 

comhoibriú breisithe tríd an churaclam, cur i bhfeidhm Bain, tionchar an 

Athbhreithnithe ar Riarachán Poiblí agus maoiniú sa réimse polasaí seo. De bhreis 

air seo, ba ghníomhaithe lárnacha iad an gá atá le cur chuige straitéiseach, 

cuntasacht shoiléir, luach ar airgead agus an deis maidir le caidreamh pobail a 

neadú d’fhonn tionchar inmharthana fadtréimhseach a chinntiú. 

 

1.3 Ba cheart go gcuideodh caidreamh pobail laistigh den oideachas le daoine óga 

ómós agus tuiscint a fhorbairt dá dtraidisiún féin, mar aon le meas ar dhaoine eile 

agus léirthuiscint ar thábhacht an chomhionannais, trína chur ar a gcumas 

d’fhoghlaimeoirí na comhchosúlachtaí eatarthu féin a chuardach agus a cheiliúradh 

chomh maith le bheith in ann difríochtaí a thuiscint agus meas bheith acu ar na 

difríochtaí sin. Ba cheart go gcuideodh sé le daoine óga bheith ar a suaimhneas le 

gach cineál ilchineálachta agus éagsúlachta. Feabhsaítear agus saibhrítear pobail 

leis an chomhionannas agus leis an ilchineálacht ach cuirtear dúshlán rompu comh 

maith. Tá an tsochaí s’againn go fóill deighilte i roinnt mhaith réimsí agus ar an 

drochuair, is gné amháin den saol anseo é an seicteachas a bhfaigheann go leor 

daoine taithí air go fóill.   



2.  Is ionann an  t-oideachas agus bunscolaíocht, iar-bhunscolaíocht, seirbhísí óige agus luathbhlianta. 

 

 

1.4 Aithnítear san Athbhreithniú gur sochaí muid atá i mbun aistrithe, ag gluaiseacht de 

réir a chéile ón amhras agus ón eagla i dtreo comhoibriú agus sábháilteacht 

mhéadaithe, ó dheighilt go comhroinnt. Is sochaí  muid chomh maith atá i bhfad 

níos ilchineálaí anois ná mar a bhí 20 bliain ó shin, tráth a ndearnadh an polasaí 

Caidrimh Phobail bunaidh a dhréachtú. Tá, mar shampla, céatadán níos airde de 

pháistí agus de dhaoine óga de ghrúpaí éagsúla eitneacha sna seomraí ranga nó i 

suíomhanna óige; tá líon na bpáistí nach é an Béarla a gcéad theanga agus a 

bhaineann le cultúr éagsúil ag méadú. Mar shampla, sna luath-1990idí, bhí 655 

páiste núíosach anseo ar theanga bhreise an Béarla dóibh, ach in 2009/10 bhí an 

figiúr sin i ndiaidh méadú go dtí 7,532 dalta – méadú de bhreis agus 1000%, agus 

sa tréimhse chéanna, bhí an líon daltaí nach daoine geala iad i ndiaidh méadú ó 

bheagáinín níos mó ná 2,500 dalta go dtí chóir a bheith 7,500 – méadú de 

bheagnach 200%.    

 

Meastar go gcuireann 6-10% den daonra scoile síos dóibh féin nach 

heitrighnéasaigh iad, agus go mbraitheann 60% de dhaltaí a thuairiscíonn ciapadh 

frithaerach nach ndéantar a dhath ar bith fá dtaobh de.1a Tugadh le tuiscint i 

staidéar a rinne an Rainbow Project go gcreideann chóir a bheith 20% d’fhir óga 

aeracha go ngnóthaíonn siad torthaí níos ísle mar gheall ar dheacrachtaí ar scoil a 

bhaineann lena gclaonadh gnéasach1b.  

Sa tréimhse Meán Fómhair 2009 go dtí Meitheamh 2010, tugadh tacaíocht do 286 

bean óg trí Chlár na Máithreacha d’Aois Scoile; clár atá anseo a éascaíonn do 

mhná óga d’aois éigeantach scoile atá ag iompar clainne nó ar tuismitheoirí iad 

fanacht san oideachas. As measc an 286 bean óg seo, ba chásanna nua 191 acu, 

bhí 33.9% ag fáil tacaíochta faoin chlár le dhá bhliain nó níos mó agus bhí 48% den 

chohórt iomlán in oideachas séú bliain. 

 

Sa Daonáireamh Bliantúil Scoile in 2007/08, iarradh ar iar-bhunscoileanna taifead a 

dhéanamh maidir le daltaí ar cuireadh síos dóibh go raibh siad faoi mhíchumas. Is 

léir ó Dhaonáireamh Bliantúil Scoile 2010/11 go bhfuil 2.5% de pháistí iar-

bhunscoile ar fud gach ceann de na 5 chéim den Chód Cleachtais reatha, ar mheas 

proifisiúnach leighis go raibh siad faoi mhíchumas; cuireadh síos do thart faoi 9.3% 

de pháistí iar-bhunscoile a bhfuil ráiteas acu go raibh siad faoi mhíchumas; agus 



cuireadh síos do 0.04% de pháistí iar-bhunscoile nach raibh sainriachtanais 

oideachais acu go raibh siad faoi mhíchumas. 

 

1.5 Bíonn ár gcuid páistí agus ár gcuid daoine óga, dá réir, ag foghlaim faoi, ag fáil 

taithí ar, agus ag glacadh leis an ilchineálacht sa suíomh oideachais nó sa phobal, 

rud nach bhfuair na glúine a chuaigh rompu taithí air. Fágann sé seo nach bhfuair a 

gcuid tuismitheoirí, agus daoine eile laistigh dá bpobal an taithí chéanna maidir le 

bheith ag maireachtáil agus ag sóisialú le daoine ar chreideamh éagsúil nó de 

chuid cultúir eile is a fhaigheann páistí agus daoine óga sa lá atá inniu ann. Dá 

thoradh seo, d’fhéadfadh sé go mbeadh teachtaireachtaí measctha ann maidir le 

teacht chun cinn na gcultúr seo laistigh dár sochaí agus, ar an drochuair, ní rud as 

an ghnáth iad ionsaithe ciníocha anseo. 

 

1.6 Chomh maith leis na hathruithe ó thaobh na déimeagrafaíochta de, luann páistí 

agus daoine óga an bhulaíocht ar na príomhfhadhbanna atá ag déanamh buartha 

dóibh i mbeagnach gach aon suirbhé atá déanta le blianta beaga anuas. Is minic, 

sa bhulaíocht seo, go mbraitear go bhfuil an t-íospartach éagsúil ar dhóigh éigin le 

páistí eile, cé nach gá go mbeadh creideamh nó cine éagsúil i gceist. Is gá, mar sin 

de, go ndéanfaí foghlaimeoirí a ullmhú tríd an oideachas le maireachtáil i sochaí ina 

dtuigfeadh siad agus ina gcuirfeadh siad tábhacht le bunchearta daonna; is gá 

chomh maith go soláthrófaí deiseanna dóibh, tríd an oideachas, chun na scileanna 

a fhorbairt a bheadh de dhíth orthu le go mbeidh siad athléimneach seiftiúil sa chás 

go mbeadh dúshláin rompu ina saol, lena n-áirítear réamhchlaonadh.   

 

1.7 Tugadh aitheantas san athbhreithniú do ról na hearnála deonaí agus pobail maidir 

le hobair Chaidrimh Phobail, Chomhionannais agus Ilchineálachta a rinne siad le 

linn na dtrioblóidí agus ina ndiaidh, agus do ról na n-acmhainní daonchairdiúla agus 

neamhrialtasacha a cuireadh ar fáil le himeacht aimsire. Aithníodh, áfach, d’fhonn 

inbhuanaitheacht a chinntiú san fhadtréimhse, nár cheart spleáchas ar na foinsí seo 

a chur san áireamh agus cur chuige an pholasaí seo á fhorbairt. Mar an gcéanna, 

aon áit a mbeadh deis ann lena dhéanamh, ba cheart tógáil ar luach an tsaineolais 

agus an dea-chleachtais atá forbartha ag an earnáil dheonach agus phobail. 

 
1.8 Tá reachtaíocht chomhionannais mar bhuntaca faoi fhreagrachtaí na n-údarás 

reachtúil agus na bhfostóirí i dtaca le bheith ag obair i dtreo na cuimsitheachta 



maidir le réimse eagsúil na ndaoine laistigh dár sochaí agus le bheith ag obair i 

dtreo an chomhionannais maidir le rochtain agus le soláthar. Cuirtear, leis na 

gealltanais maidir le cur chun cinn an athmhuintearais agus na cómhuiníne a 

rinneadh faoi chomhaontú Aoine an Chéasta (Bhéal Feirste), lena n-áirítear Mír 75 

agus Sceideal 9 a ghabhann le hAcht Thuaisceart Éireann 1998, oibleagáid 

reachtúil ar údaráis phoiblí agus iad ag comhlíonadh a gcuid feidhmeanna éagsúla 

maidir le tuaisceart na hÉireann, aird chuí bheith acu ar an ghá atá le cur chun cinn 

an chomhionannais deiseanna: 

• idir dhaoine ar chreideamh éagsúil, a mbeadh barúlacha polaitiúla éagsúla 

acu, de ghrúpaí ciníocha éagsúla, ar aoiseanna éagsúla, a mbeadh stádas 

pósta éagsúil acu nó claonadh gnéasach éagsúil acu; 

• idir fir agus mná go ginearálta; 

• idir daoine atá faoi mhíchumas agus daoine nach bhfuil; agus 

• idir daoine a bhfuil cleithiúnaithe acu agus daoine nach bhfuil. 

 

1.9 Thairis sin, gan aon dochar don oibleagáid seo, tá de cheangal chomh maith ar 

Údaráis Phoiblí bheith meabhrach gur inmhianaithe dea-chaidreamh idir daoine ar 

chreideamh éagsúil, a mbeadh barúlacha polaitiúla éagsúla acu agus de ghrúpaí 

ciníocha éagsúla a chur chun cinn. 

 

1.10 Bhí san áireamh i gComhaontú Aoine an Chéasta gealltanas go n-aithneofaí 

tábhacht an mheasa, na tuisceana agus na caoinfhulaingthe maidir le héagsúlacht 

teangacha, lena n-áirítear an Ghaeilge, Albainis Uladh agus teangacha na bpobal 

eitneach éagsúil, ar cuid iad uile de shaibhreas cultúrtha thuaisceart na hÉireann. 

Tá de cheangal ar stáit le Forógra na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine de chuid 

Mionlach Náisiúnta, Eitneach, Creidimh agus Teanga, eiseadh agus féiniúlacht 

náisiúnach nó eitneach, chultúrtha, chreidimh agus teanga na mionlach laistigh dá 

ndlínse féin a chosaint, agus coinníollacha a spreagadh faoina gcuirfí an 

fhéiniúlacht sin chun cinn. 

 

1.11 Rinneadh gealltanas arís faoi Chomhaontú Chill Rimhín go leanfaí le cur chun cinn 

gníomhach na gceart daonna, an chomhionannais agus an chóimheasa. 

 



1.12 Dearbhaíodh chomh maith le Comhaontú Cromghlinne an chreidiúint 

chomhchoiteann i dtábhacht an chomhoibrithe agus na comhpháirtíochta d’fhonn 

rathúlacht a bhaint amach don phobal ina iomláine agus i dtábhacht an chómheasa, 

an chomhionannais agus na breischuimsitheachta. Tugadh aitheantas chomh maith 

d’obair na Rann atá ann faoi láthair, de réir mar a bhaineann sí le feidhmeanna 

molta na Roinne Ceartais, lena n-áirítear gnéithe den chaidreamh pobail. 

 

1.13 Dar le Coiste na NA um Dhíothú an Idirdhealaithe Chiníoch gurb ionann idirdhealú 

ar bhonn creidimh agus idirdhealú ciníoch, aon áit a bhfuil baint ag táscaire eile 

eitneachta leis an scéal. Déanann ionstraimí eile Ceart Daonna an creideamh a lua 

go sonrach ar dheitéarmanaint na gcineálacha ciníochais, lena n-áirítear an 

sainmhíniú a mholann Comhairle na hEorpa, mar atá: 

 

“is é is ciall le ciníochas an chreidiúint go dtig bonn amhail cine, dath, 

teanga, creideamh, náisiúntacht nó bunús náisiúnach nó eitneach a úsáid 

le díspeagadh do dhuine nó do ghrúpa daoine a dhlisteanú, nó barúil gur 

fearr nó go bhfuil ardchéimíocht ag baint le duine amháin nó le grúpa 

daoine”. 

 

 Cé go bhfuil an tsochaí s’againn i ndiaidh dul isteach i ré úr, lán dóchais, sa stair, is 

ann go fóill d’oidhreacht na coimhlinte agus do sheicteachas leanúnach agus tá 

tionchar á imirt ag na nithe seo i gcónaí ar shaol na bpáistí agus na ndaoine óga. 

 

1.14 Is bunchloch iad an comhionannas agus an chuimsitheacht faoi chóras oideachais 

ina gcuirtear ar chumas gach foghlaimeora lánacmhainneacht a bhaint amach. 

Féadann sé go fóill, áfach, go ndéanfadh roinnt mhaith páistí an t-aistriú go dtí an 

aosacht gan aon teagmháil nó idirghníomhú bríoch a bheith déanta acu le daoine 

de chuid creidimh, náisiúntachta nó cine eile. Seans go bhfuil an iliomad léirithe den 

bhiogóideacht i ndiaidh a n-éagsúlaithe, ach tá an bhiogóideacht sin bunaithe ar na 

glúine d’amhras agus de dhiúltú don choimhthíoch, don neamhaithnid agus don 

‘eile’.   

 

1.15 Má táthar le difríocht a dhéanamh, mar sin de, ní mór go mbeadh Polasaí Caidrimh 

Phobail, Comhionannais agus Ilchineálachta ag freastal ar riachtanais reatha agus 

todhchaí páistí agus daoine óga agus an mhórphobail agus na sochaí sibhialta. Cé 



go bhfuil an seicteachas go fóill le sonrú, tá dúshláin úra romhainn fosta ag eascairt 

as sochaí atá ag athrú, agus ar mór dúinn tabhairt fúthu má táimid le comhionannas 

deiseanna a bhaint amach agus an t-idirdhealú, ina riochtaí éagsúla uilig, a dhíothú. 

Ní mór go n-aithneofaí, leis an pholasaí agus lena sholáthar, na tionchair, idir 

mhaith agus olc a imríonn lucht a gcomhaoise, a dtuismitheoirí, a gcaomhnóirí agus 

na meáin ar dhearcadh, ar bhraistintí agus ar íomhánna stéiréitipiciúla na ndaoine 

óga. Ní mór dearcadh na bpáistí agus na ndaoine óga a úsáid mar eolas chun an 

caidreamh pobail, an comhionannas agus an  ilchineálacht  a sholáthar i 

suíomhanna oideachais, laistigh agus lasmuigh den scoil. Is é nádúr athraithe an 

tsoláthair churaclaim, i suíomhanna foirmeálta agus neamhfhoirmeálta, a 

chruthaigh an cúlra dinimiciúil agus an comhthéacs don athbhreithniú polasaí, le 

fócas ar riachtanais an fhoghlaimeora agus ar fheistiú páistí agus daoine óga leis 

na heochairscileanna is gá le go dtig leo bheith ina bhfoghlaimeoirí éifeachtacha 

agus ina saoránaigh ghníomhacha. 

 

1.14 Aithnítear san athbhreithniú an obair luachmhar atá déanta thar na blianta d’fhonn 

caidreamh pobail a fheabhsú agus chun comhionannas deiseanna a chur chun cinn 

agus táthar ag iarraidh tógáil ar an dúshraith thábhachtach seo trí dhíriú ar 

riachtanais na ndaoine óga sa lá atá inniu ann, agus trí pholasaí a fhorbairt lena 

gcuirfear ar chumas suíomhanna oideachais2 freastal ar na riachtanais sin. 

 

Bunú an Ghrúpa Oibre 

 

1.15  Bhunaigh ball d’fhoireann shinsearach bhainistíochta Grúpa Oibre (an grúpa) agus 

rinne cathaoirleacht air, ar iarratas ón Aire, i Meitheamh 2008. Cuimsíodh laistigh 

den bhallraíocht raon leathan de réimsí agus de dhearcthaí mar aon le heolas agus 

tuiscint ar chaidreamh pobail agus ar cheisteanna ábhartha eile a bhaineann le 

comhionannas, le cearta daonna agus le cearta páistí. Iarradh ar an ghrúpa: 

 

• na scéimeanna reatha caidrimh phobail a mheas agus éileamh a fhionnadh 

maidir le caidreamh pobail san oideachas; 

• Dul i gcomhairle le heagraíochtaí deonacha, le Boird Oideachais agus 

Leabharlann (na Boird) agus le háisíneachtaí iomchuí eile; 

• Torthaí riachtanacha an pholasaí úir a fhionnadh, arna thacú le fianaise 

shoiléir bheacht; 



• Anailís Riachtanas a ullmhú maidir leis na hacmhainní a bheidh de dhíth le 

freastal ar pholasaí úr; agus 

• Dréachtpholasaí a ullmhú agus a chur faoi bhráid na hArdbhainistíochta in 

RO sula gcuirfí ar aghaidh chuig an Aire é. 

 

Thuig an Grúpa Oibre go mbeadh aon athruithe polasaí molta ag tarlú i gcomhthéacs 

casta an athraithe shuntasaigh a bheadh ag titim amach san oideachas. Agus na tograí 

á bhforbairt acu, bhí ar lucht an athbhreithnithe na nithe seo a leanas a chur san 

áireamh: 

 

• Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint agus Saoránacht laistigh den 

churaclam agus a thionchar ar chomhionannas agus ar dhea-

chaidreamh; 

• An mheicníocht bhreisithe chomhroinnte agus na tionscnaimh a 

bhaineann le scoileanna speisialaithe agus scoileanna seirbhísí breise; 

• Cleachtais maidir le dea-chaidreamh san oideachas san earnáil 

fhoirmeálta agus neamhfhoirmeálta; 

• Na hathruithe infreastruchtúir atá bainteach le Bain; 

• An Creat Teidlíochta agus forbairt na bPobal Foghlama; 

• Sonraíocht teoriciúil agus eimpíreach ábhartha; agus 

• Forbairt ‘Priorities for Youth’. 

 

Chruinnigh an grúpa le chéile naoi n-uaire agus rinne siad cíoradh ar réimse d’fhianaise 

scríofa agus d’fhianaise ó bhéal le linn na tréimhse Meitheamh 2008 – Meitheamh 2009. 



 

2 CÚLRA AN PHOLASAÍ UM CHAIDREAMH POBAIL SAN OIDEACHAS 

 

2.1 Tháinig an chéad dearbhú foirmeálta tiomantais ón Roinn Oideachais maidir le 

forbairt polasaí Caidrimh Phobail sa chiorclán de chuid RO: ‘The Improvement of 

Community Relations: The Contribution of Schools’ sa bhliain 1982. Dar leis seo go 

bhfuil sé d’fhreagracht ar gach múinteoir, ar gach bainisteoir scoile, ar gach ball 

agus iontaobhaí Boird, agus ar gach riarthóir oideachais laistigh den chóras, bheith 

ag cuidiú le páistí agus le daoine óga meas agus tuiscint bheith acu ar a chéile, 

agus ar na nósanna agus na traidisiúin éagsúla atá acu, agus lena n-ullmhú le 

bheith ag maireachtáil le chéile go sítheach sa saol aosach. 

 

2.2  I bhfianaise an iliomad dúshlán san oideachas, tháinig ann don pholasaí caidrimh 

phobail reatha le linn tréimhse fhada d’fhoréigean agus de chorraíl shibhialta, agus 

le deireanas, le linn an dá thréimhse den rialtas cineachta. Dá thoradh seo, 

dearadh an polasaí chun obair a spreagadh maidir le caidreamh pobail agus cur 

chun cinn an chomhionannais aon áit arbh fhéidir. Bhí rogha ag scoileanna agus ag 

suíomhanna óige leas a bhaint as na deiseanna laistigh de na scéimeanna a 

forbraíodh, ach ní dhearna an Roinn caidreamh pobail nó teagmháil trasphobail 

éigeantach. Ré dheacair a bhí sna hochtóidí agus sna luathnóchaidí, níor mhór a 

chinntiú gur thimpeallacht shábháilte sheasmhach do na páistí a bhí san oideachas 

agus go mbeadh fócas ar oideachas a chur ar dhaoine óga de réir an churaclaim 

ag an am sin. 

 

2.3 Ba obair dheacair dhúshlánach é an Caidreamh Pobail agus is amhlaidh gur 

bhrúigh na daoine sin a bhí i mbun na gclár sna laethanta deacra sin, san 

oideachas foirmeálta agus neamhfhoirmeálta, teorainneacha agus go ndeachaigh 

siad i bpriacal, rud a d’imir tionchar suntasach dearfach ar na daoine óga a bhí 

páirteach. Ba iad na cláir chaidrimh phobail sna scoileanna agus sna suíomhanna 

óige an t-aon deis a bhí ag roinnt mhaith daoine óga le haghaidh teagmháil 

trasphobail. Rinne grúpa beag d’oifigigh polasaí caidrimh phobail na Roinne a 

bhainistiú agus faoi dheireadh, rinneadh an fhreagracht do Scéim Caidrimh Phobail 

na Scoileanna a dhéabhlóidiú chuig na Boird Oideachais agus Leabharlann agus 

cuireadh maoiniú ar fáil don Chomhairle Óige, don Chomhairle Ealaíon agus do 

ghrúpaí deonacha/pobail chun breisfhorbairt a dhéanamh ar an obair seo le daoine 



óga. Rinneadh an polasaí reatha, mar sin de, a fhorbairt agus a chaomhnú laistigh 

de pharaiméadair na bhféidearthachtaí ag an am sin, má chuimhnímid ar an 

iontaoibh a cuireadh i scoileanna agus i suíomhanna óige le linn na coimhlinte, ar 

rogha na dtuismitheoirí agus ar cad ba shábháilte d’oibrithe, do pháistí agus do 

dhaoine óga. 

 

Scéimeanna Reatha Maoinithe 

 

2.4 Bhíodh an Roinn ag leithdháileadh, go dtí 31 Márta 2010 (figiúirí 09/10), thart ar 

£3.753m in aghaidh na bliana le comhionannas agus dea-chaidreamh pobail a chur 

chun cinn i measc páistí agus daoine óga san oideachas foirmeálta agus 

neamhfhoirmeálta. Is éard ab aidhm leis seo teagmháil agus comhoibriú trasphobail 

níos mó a spreagadh; tacú le comhthuiscint agus le caoinfhulaingt agus iad a 

spreagadh; comhionannas a chur chun cinn agus bheith ag obair d’fhonn idirdhealú 

a dhíothú; agus aithint na hilchineálachta cultúrtha, agus meas uirthi,  a chur chun 

cinn. 

 

2.5 Rinne an Roinn deiseanna a sholáthar do pháistí agus do dhaoine óga le go 

dtiocfadh leo bualadh agus idirghníomhú lena chéile trí na cláir seo a leanas: 

 

• Clár Caidrimh Phobail sna Scoileanna; 

• Scéim Bhunchistithe Caidrimh Phobail; 

• Clár na dTraidisiún Cultúrtha; 

• Youth Service Community Relations Support Scheme; 

• Community Relations Youth Service Support Scheme. 

 

2.6 Rinneadh gach clár a dhearadh chun tuiscint agus caidreamh idir an dá 

phríomhthraidisiún anseo a fheabhsú gan aon traidisiún eile a eisiamh. Is é ba 

phríomhfheidhm do na cláir seo, a dearadh thart faoi 20 bliain ó shin, teagmháil a 

chur chun cinn, trí dhaoine óga ó gach ceann den dá phríomhthraidisiún a thabhairt 

le chéile. Níor bhain gach scoil leas as na cláir a bhí maoinithe ag RO; d’fhorbair go 

leor scoileanna caidreamh dá gcuid féin go neamhspleách le scoileanna eile de 

chúlraí éagsúla. Bhain thart ar 20% de scoileanna leas as na cláir in 2009/10, agus 

rinne roinnt mhaith scoileanna agus aonad óige a gcuid iarrachtaí féin chun dea-

chaidreamh pobail a fhorbairt trí éiteas cuimsitheach a chur chun cinn a bhí 



bunaithe ar thacar sainithe luachanna nó trí bheith ag teacht le chéile le scoileanna 

eile/aonaid óige le bheith ag plé go sainiúil le ceisteanna ilchineálachta nó d’fhonn 

acmhainní agus áiseanna a uasmhéadú. Cé gur tábhachtach a leithéid de 

shocruithe agus go gcuirtear fáilte rompu, agus cé go bhfuil an iliomad samplaí den 

dea-chleachtas ann, ní hionann é seo agus a rá go bhfuil easpa comhleanúnachais 

ann maidir leis an dóigh a ndéanann oideachasóirí foghlaimeoirí a ullmhú don saol 

agus don obair i sochaí ilchineálach. Thairis sin, tá sainaitheanta thar na blianta ag 

roinnt athbhreithnithe gur gá i gcónaí comhionannas deiseanna, díothú an 

idirdhealaithe agus spreagadh caidrimh phobail níos fearr a chur chun cinn, go 

háirithe idir an dá phríomhthraidisiún. 

 

2.7 Mar chuid den bhuiséad oideachais do 2010/11, socraíodh buiséad de £1.1m don 

chaidreamh pobail le cuidiú a sholáthar maidir le cur i bhfeidhm an pholasaí 

Caidrimh Phobail, Chomhionannais agus Ilchineálachta. Bhí sé seo amhlaidh mar 

gur aithníodh go raibh gá le cur chuige polasaí níos leithne agus léiríonn sé 

infheistíocht níos leithne trí pholasaithe eile a thacaíonn leis an chaidreamh pobail 

(tagairt in alt 3.10). 

 

2.8 Is minic gairmithe agus cleachtóirí ag obair faoi imthosca dúshlánacha agus, in 

amanna, ar a bpriacal féin, d’fhonn athrú meoin agus iompair a chur i bhfeidhm. Tá 

réimse leathan de thionscnaimh agus de chomhpháirtíochtaí eascartha as an 

tiomantas láidir do chur chun cinn an chomhionannais agus an chaidrimh níos fearr, 

rud a théann i bhfeidhm ar shaol roinnt mhaith páistí agus daoine óga ar fud na n-

earnálacha luathbhlianta, scoile agus óige. Is minic rathúlacht na gclár seo ag brath 

ar dhíograis agus ar thiomantas eochairphearsanra a bhíonn ag obair leo féin le 

hacmhainní agus le tacaíocht theoranta. Aithníodh luach na teagmhála idir dhaoine 

óga ón dá thraidisiún i dtuairisc ón Chigireacht Oideachais agus Oiliúna cé gur 

aithníodh chomh maith gur inmhianaithe níos mó comhleanúnachais idir na cláir. Tá 

ceachtanna luachmhara le foghlaim ó na cláir seo maidir le dea-chleachtas agus 

déanfar an fhoghlaim seo a ionchorprú sa chleachtas de réir mar a ghlacfar an 

obair seo chun tosaigh. 



3  Ár bPáistí agus ár nDaoine Óga – Ár ngealladh: Straitéis Deich mBliana maidir le Páistí agus Daoine Óga 

 
4 Mír 75 d’Acht Thuaisceart Éireann 1998 lena gcuirtear ceanglas ar údaráis phoiblí aird chuí a bheith acu ar an ghá atá le 

comhionannas deiseanna a chur chun cinn agus an tAcht Ceart Daonna 1998 a thugann éifeacht bhreise dhlíthiúil do na 
bunchearta agus saoirsí atá i gCoinbhinsiún na hEorpa ar Chearta Daonna. 

 
5 Is conradh idirnáisiúnta ceart daonna é Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta an Linbh (UNCRC) lena dtugtar tacar 

cuimsitheach de chearta do gach páiste agus duine óg (in aois 17 agus faoina bun). Tháinig sé i bhfeidhm in Eanáir 1992. 
 

3 CAIDREAMH POBAIL I gCOMHTHÉACS 

 

3.1 Tá béim chomhbheartaithe ar fud gach roinn rialtais ar fheabhsú an tsaoil dár gcuid 

páistí agus daoine óga. Léiríodh é seo nuair a bunaíodh Fochoiste na nAirí ar 

Pháistí agus Daoine óga agus léiríodh é sna spriocanna a leagadh amach i 

ngealltanas an rialtais do pháistí agus do dhaoine óga.3 

 

3.2 Le blianta beaga anuas, tá forbairtí polaitiúla agus sochaíocha i ndiaidh dul i 

bhfeidhm ar chaidreamh pobail ar leibhéal straitéiseach lasmuigh den oideachas: 

réimse de reachtaíocht chomhionannais agus cheart daonna4, gealltanais faoi 

chomhaontú Aoine an Chéasta, faoi Chomhaontú Cromghlinne agus faoi 

chomhaontú Chill Rimhín, (tagairt in ailt 1.7 – 1.11), Coinbhinsiún na Náisiún 

Aontaithe um Chearta an Linbh (UNCRC)5  agus an Clár Rialtais reatha, a bhfuil de 

chuspóir uileghabhálach aige ‘sochaí chothrom rathúil a thógáil don uile dhuine.’ Tá 

méadú tagtha chomh maith ar líon na ndaoine ó thíortha eile atá ag cur fúthu 

anseo, rud a fhágann go bhfuil réimse de chultúir ann a fheabhsaíonn agus a 

shaibhríonn ár bpobail. 

 

Oideachas 

 

3.3 Tá ceanglas reachtúil ar an Roinn Oideachais, leis an Ord um Leasú Oideachais 

1989, forbairt an oideachais imeasctha a spreagadh agus a éascadh, mar atá, 

daltaí Protastúnacha agus Caitliceacha á dteagasc le chéile ar scoil. D’fhonn an 

fhreagracht reachtúil seo a chomhlíonadh, tugann an Roinn maoiniú do scoileanna 

imeasctha atá stóinsithe, nach mbíonn aon chaiteachas poiblí neamhréasúnach ag 

baint leo agus a chomhallann na critéir sonraithe.   

 
3.4 Is amhlaidh, áfach, go gcuirtear oideachas ar fhormhór mór ár gcuid páistí agus 

daoine óga i suíomh ina léirítear ceann amháin den dá phríomhphobal creidimh. 

Cuirtear san áireamh lena leithéid de chóras, agus bíonn meas ar, rogha 

tuismitheora ach ní hiondúil go mbeadh fáil leanúnach ó lá go lá ag daoine óga ar 

eispéiris foghlama chomhroinnte le daoine de chúlra éagsúil. Aontaíonn 



suíomhanna luathbhlianta agus óige, mar aon le scoileanna, i bhfianaise nádúr an 

chórais oideachais againn, go mbíonn deiseanna de dhíth ar pháistí agus ar 

dhaoine óga bheith ag foghlaim fúthu féin agus faoina gcultúr, agus faoi dhaoine 

eile agus faoi na cosúlachtaí agus na difríochtaí ina gcultúr. Ní mór dóibh 

caidreamh dearfach a thógáil le daoine óga d’ éagsúlacht de chúlraí (ar fud réimse 

na ngrúpaí Mír 75) agus braistintí agus íomhánna diúltacha i dtaobh na ndaoine atá 

éagsúil leo a dhíothú; tá féinmhuinín de dhíth orthu le go dtig leo bheith mórtasach 

as a dtraidisiún féin; agus tá athléimneacht de dhíth le go dtig leo dul i ngleic le 

héadulaingt nó réamhchlaonadh. 

 

3.5 Tá athruithe fadréimseacha i ndiaidh a dtarlaithe laistigh den oideachas ó bhí na 

1980idí ann nuair a chéadleag an Roinn Oideachais amach a gcuid ionchas sa 

mhéid is go mbeadh sé d'fhreagracht ar scoileanna bheith ag cuidiú le páistí tuiscint 

agus meas bheith acu ar a chéile. Tá níos mó béime anois ar ról an oideachais 

fhoirmeálta agus neamhfhoirmeálta maidir le bheith ag obair le pobail chun 

oideachas a chur ar pháistí agus lena bhforbairt go sóisialta le go dtig leo bheith ag 

cur go gníomhach le sochaí fheabhsaithe. De bhreis air seo, is éard is aidhm leis 

an Churaclam Leasaithe, mar aon leis an fhócas lárnach ar fhorbairt an eolais agus 

na scileanna sa litearthacht agus san uimhearthacht, eolas agus tuiscint a fhorbairt 

sna daoine óga ar na dúshláin agus ar na deiseanna a thagann leis an tsochaí 

chomhaimseartha atá ag éirí níos ilchineálaí; agus tuiscint ar an ról atá acu maidir 

le bheith ag saothrú i dtreo sochaí níos cuimsithí, cothroime daonlathaí mar a 

nglacfaí go hiomlán leis an chomhionannas agus mar a ndiúltófaí go gníomhach 

don idirdhealú. 

 

Curaclam na Scoile 

 

3.6 Tá athruithe suntasacha déanta ar an churaclam sna scoileanna ó forbraíodh an 

polasaí deireanach caidrimh phobail san oideachas. Is éard is fócas lárnach don 

churaclam leasaithe a chinntiú go bhforbraíonn daoine óga a gcuid scileanna 

litearthachta agus uimhearthachta mar aon le heolas agus scileanna i réimsí eile. 

Aithnítear chomh maith an ról is féidir a ghlacadh agus atá le glacadh ag 

scoileanna maidir le bheith ag spreagadh d'fhoghlaimeoirí bheith éifeachtach go 

pearsanta, go mothúchánach, go sóisialta agus go fisiceach; le go dtig leo saol 

sláintiúil sábháilte sásta a mhaireachtáil; le go mbeidh siad ina saoránaigh 



mhuiníneacha neamhspleácha fhreagracha, a dhéanfaidh roghanna agus cinntí 

eolasacha freagracha le linn a saoil. Tá mar chuid de churaclam na bunscoile, mar 

sin de, Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint mar Achar Foghlama ar leith, a 

saindearadh chun deiseanna a sholáthar le go bhforbrófaí go sainiúil forbairt 

mhothúchánach, sláinte agus sábháilteacht an pháiste; a gcaidreamh le daoine 

eile; agus forbairt na smaointeoireachta, luachanna agus gníomhartha morálta.   

 

 

3.7  Tríd an churaclam, bíonn múinteoirí in ann díriú ar cheisteanna ilchineálachta leis 

na daoine óga mar chuid dhílis den mhórchlár foghlama. Mar chuid den churaclam 

ag Eochairchéim 3, is eilimint rannpháirteach í an tSaoránacht Áitiúil agus 

Dhomhanda den achar foghlama Foghlaim don Saol is don Obair, lena n-áirítear 

fócas ar leith ar raon agus ar réim na hilchineálachta sa tsochaí áitiúil agus sa 

tsochaí dhomhanda. Tá san áireamh ann na ceithre shraith: ilchineálacht agus 

cuimsitheacht; cearta daonna agus freagracht shóisialta; comhionannas agus 

ceartas sóisialta; agus daonlathas agus rannpháirtíocht ghníomhach. 

 

 

3.8 Tugtar deiseanna do dhaoine óga trí Shaoránacht Áitiúil agus Dhomhanda dul i 

mbun fiosraithe ar na dóigheanna a gcuireann féiniúlacht, steiréitíopáil, seicteachas 

agus ciníochas leis an choimhlint ach ar a bharr sin cuirtear ar chumas daoine óga 

na scileanna a fhorbairt atá riachtanach leis an choimhlint a bhainistiú agus a 

réiteach go síochánta. 

 

 

3.9 Tá an curaclam leasaithe i bhfeidhm anois i ngach bliainghrúpa i ngach scoil 

dheontaschúnta. Soláthraítear, leis, deiseanna úra chun comhionannas agus 

ilchineálacht a chur chun cinn agus chun féinmheas agus caidreamh dearfach le 

daoine eile a fhorbairt, agus aithnítear an tábhacht a bhaineann le bheith ag 

comhlánú agus ag cuidiú le cur chun cinn na litearthachta agus na huimhearthachta 

agus le forbairt an pháiste iomláin. 

 

An tSeirbhís Óige 

 



3.10 Laistigh den tSeirbhís Óige, tá réimse de chláir oiliúna, d’áiseanna tacaíochta agus 

de léirshamhlacha cleachtaidh forbartha ag an tionscnamh Joined in Equity, 

Diversity and Interdependence (JEDI) atá dírithe ar chur chuige uile-eagraíochtúil a 

spreagadh chun cur le cumas agus muinín na n-áisíneachtaí óige agus na ndaoine 

óga glacadh go réidh le héagsúlacht agus glacadh lena chéile ar an bhonn 

chéanna agus chun caidreamh níos fearr idir cách a chur chun cinn. Aithníodh gur 

dea-chleachtas í an obair seo agus tá ról leanúnach na Seirbhíse Óige i ndiaidh a 

léirithe trí thuairiscí éagsúla, go háirithe cumas na Seirbhíse freastal ar riachtanais 

na ndaoine óga is imeallaithe trí obair for-rochtana agus scartha. 

 

Polasaithe Oideachais Eile 

 

3.11 Tá réimse de pholasaithe RO eile (amhail Gach Scoil ina Scoil Mhaith, Tacú le 

Daltaí Núíosacha, leis an Lucht Siúil, moltaí polasaí maidir leis an Bhealach chun 

Tosaigh do Shainriachtanais Oideachais agus Cuimsitheacht) a léiríonn an cur 

chuige níos leithne a mbeidh an Polasaí Caidrimh Phobail, Comhionannais agus 

Ilchineálachta dírithe air, agus in éineacht leis an cheanglas reachtúil atá ar RO 

maidir leis an Oideachas Imeasctha a spreagadh agus a éascadh, cuirfidh na 

polasaithe seo leis an chur chuige níos leithne a bheidh mar bhun agus mar thaca 

faoi fheabhsú an chaidrimh idir phobail agus cuirfear chun cinn an chuimsitheacht 

agus cultúr ina bhfáilteofar roimh an ilchineálacht. 

 

 4 TÉAMAÍ A D’EASCAIR AS AN FHIANAISE 

 

Eochairtheachtaireachtaí 

 

4.1 Le linn an athbhreithnithe, cruinníodh méid suntasach fianaise a d’úsáidfí mar 

bhonn eolais faoi fhorbairt an pholasaí seo. Seo a leanas achoimre de na 

heochairtheachtaireachtaí: 

 

Béim Athnuaite: 

 

• Is sochaí muid atá i ndiaidh teacht amach as coimhlint agus mar sin de, ní mór 

go ndéanfaí i gcónaí, leis an oideachas, caidreamh stóinsithe rathúil pobail a 



fhorbairt, a chothú agus a chur chun cinn i measc ghlúine an lae inniu agus i 

measc na nglún atá le teacht; 

• Ní mór an bhéim a choinneáil sa pholasaí seo ar dhul i ngleic leis na 

réamhthuairimí, leis an easpa mhuiníne agus leis na deighiltí laistigh dár sochaí, 

agus muid ag leathnú ar chumas na ndaltaí agus na ndaoine óga difríochtaí a 

thuiscint agus bheith in ann plé leis na difríochtaí sin faoin uile riocht lena n-

áirítear - creideamh, inscne, claonadh gnéasach, míchumas nó cleamhnú 

polaitiúil. Ní mór an polasaí seo a bhunú ar chomhionannas, ar chearta daonna, 

ar UNCRC agus ní mór go léireofaí ann na gealltanais a rinneadh mar chuid de 

Chomhaontú Aoine an Chéasta agus de Chomhaontú Chill Rimhín (tagairt in ailt 

1.9 agus 1.10); 

• Ní mór go gcuimseofaí sa pholasaí seo cúlra casta idirghaolmhar suntasach an 

athraithe pholaitiúil, an athraithe shochaíoch agus an athraithe oideachasúil; is 

as roinnt mhaith gnéithe den athrú seo a eascróidh comhoibriú níos éifeachtaí 

idir ranna rialtais agus pobail, agus idir agus ar fud earnálacha scoile, soláthróirí 

luathbhlianta agus na seirbhíse óige. 

 

Ról an Oideachais: 

 

• Tá ról rílárnach le himirt ag an oideachas foirmeálta agus neamhfhoirmeálta 

maidir le caidreamh pobail a fheabhsú, ach ní féidir leis an oideachas amháin 

ualach an athraithe a iompar; 

• Cuireann obair na Roinne Oideachais maidir le feabhsú an chaidrimh phobail 

leis an Pholasaí um Chomhtháthú, Chomhroinnt agus Imeascadh atá fógartha 

ag Oifig an Chéad Aire agus an LeasChéad Aire (OFMDFM);   

• Soláthraítear, leis na hathruithe sa churaclam, níos mó deiseanna do 

scoileanna bheith ag cuidiú le daoine óga díriú ar na riachtanais oideachais 

níos leithne atá acu agus d’fhoghlaimeoirí na scileanna atá de dhíth orthu a 

fhorbairt le caidreamh éifeachtach a thógáil agus comhionannas a chur chun 

cinn. Glacfaidh sé am na hathruithe seo a leabú agus mar sin de, tá gá le 

hobair dhíreach ar chaidreamh pobail, ar chomhionannas agus ar ilchineálacht 

ach ní mór go mbeadh sí seo fréamhaithe sa churaclam leasaithe; 

• In ainneoin na n-athruithe sa churaclam agus an dul chun cinn atá déanta go 

dtí seo ó thaobh na polaitíochta de, d'aontaigh 96% dár fhreagair na 

ceistneoirí réamhchomhairliúcháin agus na daoine sin a thug cur i láthair don 



ghrúpa oibre agus do na grúpaí leasmhara go raibh gá go fóill le hobair 

fhollasach bhreise don oideachas chun dul chun cinn a dhéanamh maidir le 

caidreamh pobail, comhionannas agus díothú an idirdhealaithe;   

• Tá sé tábhachtach breithmheas tionchair a dhéanamh agus ní mór go mbeadh 

sé seo cuimsitheach go leor le go léireofaí pointí éagsúla tosaigh le haghaidh 

suíomhanna oideachais éagsúla. 

 

Oiliúint na nOibrithe Oideachais:   

 

•       Déantar múinteoirí, go háirithe don bhunscolaíocht, a oiliúint i suíomh a 

léiríonn a bheag nó a mhór an cúlra creidimh atá acu. D’fhéadfadh sé go 

mbeadh modúil oiliúna roghnacha maidir le caidreamh pobail nó ilchineálacht 

ar fáil do mhic léinn roimh cáiliú agus ina dhiaidh; 

•       Aithnítear go bhfuil múinteoirí faoi oiliúint ag glacadh le socrúcháin i 

suíomhanna oideachais nach léiríonn a gcúlra creidimh; ba cheart a leithéid 

de chleachtas a spreagadh agus a chothú; 

•       Le linn a gcuid oiliúna agus ag dul don fhorbairt leanúnach ghairmiúil dóibh, 

ba cheart go mbeadh tacaíocht ag múinteoirí le go dtig leo an mhuinín a 

fhorbairt chun cuidiú le foghlaimeoirí plé le ceisteanna comhionannais, 

ilchineálachta, agus idirdhealaithe agus le go dtig leo bheith ag obair go dlúth 

le comhghleacaithe a bhfuil ról tréadchúraim acu lena chinntiú go n-aithneofaí 

agus go ndíreofaí ar riachtanais uile na bhfoghlaimeoirí; 

 

•       San earnáil óige, déantar oibrithe faoi oiliúint agus fochéimithe a oiliúint le 

léirshamhail, Joined in Equity, Diversity and Interdependence (JEDI), is 

léirshamhail í seo a bhféadfaí tógáil uirthi go húsáideach ar fud na hearnála; 

• Aithníodh chomh maith na féidearthactaí maidir le cur chuige níos 

comhleanúnaí comhlántaí idir oideachas foirmeálta agus neamhfhoirmeálta, 

lena n-áirítear deiseanna a d’eascródh as comhthionscnaimh oiliúna. 

 

Rannpháirtíocht Ghníomhach: 

 

•       Is iomaí sórt tionchair a imrítear ar pháistí agus ar dhaoine óga sa bhaile agus 

laistigh dá bpobal; ní mór go mbeadh an deis acu tuiscint phraiticiúil a fhorbairt 

ar thraidisiúin chultúrtha, ar chomhionannas, ar ilchineálacht agus ar cheartas 



sóisialta le go bhféadfadh siad aon réamhchlaonadh, a bheadh ina bhacainn 

fhéideartha ar fhoghlaim, a shárú; 

•       Ní leor bheith ag teagasc do pháistí agus do dhaoine óga nó bheith ag labhairt 

leo faoin chaidreamh pobail. Ní mór dóibh na scileanna agus an athléimneacht 

a fhorbairt a bheidh de dhíth chun réamhchlaonadh a shárú, amhail meon 

agus iompar seicteach, homafóibe, ciníochas nó dearcadh diúltach i leith 

daoine atá faoi mhíchumas, cé acu a fhaigheann siad taithí air seo go díreach 

nó go hindíreach trí bhraistintí daoine eile; 

•       Bíonn oideachas agus tacaíocht sainaoise de dhíth ar dhaoine óga le cuidiú 

leo réamhchlaonadh a aithint, é a shárú agus freagairt go dearfach do 

thionchair dhiúltacha. Go sonrach, ní mór go ndéanfaí iad a fheistiú, trí 

oideachas caidrimh phobail, le go mbeidh siad féinfheasach, le go dtuigfidh 

siad agus le go mbeidh eolas acu ar a gcuid luachanna agus creideamh féin, 

le go n-aithneoidh siad tábhacht an chomhionannais agus le go mbeidh siad in 

ann a thuiscint cad chuige a mbeadh eagla meabhairbhraite ar roinnt daoine 

roimh dhaoine eile; 

•       Ní mór tuiscint phraiticiúil daoine óga a fheabhsú trí eispéiris, lena n-áirítear 

teagmháil bhríoch idir dhaoine óga ó réimse éagsúil de chúlraí, lena n-áirítear 

ar bhonn trasphobail. 

 

Laigí sa Pholasaí Reatha: 

 

•   Aithníodh san athbhreithniú an gá atá le monatóireacht agus breithmheas níos 

stóinsithe ar chaighdeán an tsoláthair caidrimh phobail, ar shriantachtaí na 

gcritéar maoinithe (rud a chuir srianta ar chleachtas reatha agus nár spreag 

dul chun cinn), ar chastacht na gcúig shnáithe maoinithe ar leith - castacht 

nach gá, ar oiliúint inseirbhíse neamhleor do mhúinteoirí, ar spleáchas ar 

eagraíochtaí seachtracha agus ar an easpa nasc idir an obair chaidrimh 

phobail agus polasaithe eile oideachais. D’fhág comhéifeacht na dtosca seo 

gur breathnaíodh ar an obair seo mar fhorlíonach den oideachas seachas mar 

bhunchuid den churaclam. 

 

5  AN BEALACH CHUN TOSAIGH 

 



5.1 Cuireadh béim sa Chlár Rialtais (2008-11) ar a thábhachtaí atá sé dul i ngleic le 

fadhbanna leanúnacha an tseicteachais, an chiníochais, na homafóibe agus na 

héadulaingthe faoin uile riocht sa tsochaí againn. Ní thig an t-oideachas ann féin a 

úsáid leis na fadhbanna domhainsuite atá á bhforbairt tríd na blianta a réiteach, ach 

tá ról ríthábhachtach le glacadh ag an oideachas maidir le dul i ngleic leis na 

ceisteanna seo in éineacht leis an mhórphobal agus leis an tsochaí shibhialta. Tá 

an Roinn tiomanta i cónaí maidir le dul i ngleic leis na ceisteanna seo tríd an 

oideachas. 

 

5.2 Is é ról an Chaidrimh Phobail san oideachas cuidiú a sholáthar chun sochaí 

chomhroinnte shábháilte a thógáil ina gcuirfí in éadan an tseicteachais agus an 

idirdhealaithe, faoin uile riocht, agus ina dtacófaí le páistí agus le daoine óga a ról 

féin a ghlacadh maidir le díbirt an tseicteachais agus an idirdhealaithe óna bpobal 

féin. 

 

5.3 Tá sé tábhachtach go mbeadh ról an oideachais maidir le caidreamh pobail, le 

comhionannas agus le hilchineálacht ábhartha do pháistí agus do dhaoine óga an 

lae inniu, agus, i ndiaidh dúinn na gníomhaithe don athrú agus comhthéacs 

straitéiseach na hoibre seo a mheas, seo a leanas achoimre ar na 

príomhcheisteanna a mbeifear ag díriú orthu sa pholasaí seo. 

 

5.4 Beifear ag iarraidh, leis an pholasaí seo, tógáil ar chláir a bhí ann roimhe seo agus 

iad a fheabhsú agus tarraingt ar thaithí agus ar dhea-chleachtas na Roinne agus an 

oideachais foirmeálta agus neamhfhoirmeálta mar aon le bheith ag tarraingt ar 

thaithí na n-eagraíochtaí atá ag gabháil don obair. 

 

5.5 Ní mór go ndíreofar an polasaí seo ar na naisc theoranta idir an polasaí caidrimh 

phobail reatha agus polasaithe eile oideachais agus rialtais, rud a fhágann go 

mbraitear gur cuid fhorlíonach den oideachas é an caidreamh pobail, seachas cuid 

dhílis de. Ní mór chomh maith scóip na hoibre a leathnú chun ceisteanna 

ilchineálachta níos leithne (lena n-áirítear meas, tuiscint agus caoinfhulaingt maidir 

le gach grúpa Mír 75 agus maidir le hilchineálacht teanga) a ghlacadh san áireamh, 

gan baint den fhócas ar an ghá leanúnach atá le hobair shainiúil le páistí agus le 

daoine óga le tabhairt faoin chomhionannas, faoin idirdhealú, agus faoi mheonta 

agus iompar seicteach. Cuirfear san áireamh sa pholasaí seo gach polasaí eile atá 



ann cheana agus atá á fhorbairt agus a chuireann le gné níos leithne na 

hilchineálachta (amhail Gach Scoil ina Scoil Mhaith; Tacú le Daltaí Núíosacha, 

Béarla mar Theanga Bhreise, Lucht Siúil, Bealach chun tosaigh do 

Shainriachtanais Oideachais, srl) 

 

5.6 Is éigean dul i ngleic le heaspa na pleanála straitéisí agus na nasc don obair 

chaidrimh phobail agus chomhionannais trasna suíomhanna foirmeálta agus 

neamhfhoirmeálta oideachais, agus ionchas na Roinne a leagan amach go soiléir 

maidir leis na caighdeáin a mbeifear ag dúil leo san obair chaidrimh phobail agus 

chomhionannais, agus cén dóigh a ndéanfar monatóireacht agus breithmheas air 

seo. Ba chóir na scéimeanna maoinithe a réasúnú faoin pholasaí seo agus go 

leagfaí amach go soiléir cén tacaíocht a bheidh ar fáil d’fhonn an obair seo a leabú 

ar fud na suíomhanna oideachais. Ní mór go mbeadh sé d’aidhm leis an pholasaí 

chomh maith maoiniú a chomhordú tríd na suíomhanna oideachais foirmeálta agus 

neamhfhoirmeálta, agus go dtacófaí le scaipeadh an dea-chleachtais. 

 

5.7 I bhfianaise na rátaí roghnúcháin, atá íseal go maith, don chlár caidrimh phobail 

reatha i scoileanna agus an róspleáchais ar eochairbhaill den fhoireann a 

dhéanann sárobair sa réimse seo, lena chinntiú go mbíonn fáil ag páistí agus ag 

daoine óga ar obair chaidrimh phobail agus chomhionannais, molfar agus beifear 

ag tacú sa pholasaí seo le comhtháthú na hoibre laistigh de phleanáil agus d’éiteas 

an tsuímh oideachais le go mbeidh gach páiste in ann sochar a bhaint as an obair 

fhollasach seo ag pointe éigin ina gcuid oideachais. Leis seo a dhéanamh, is gá 

bogadh ar shiúl ón spleáchas ar eagraíochtaí seachtracha agus a gcuidiú le hobair 

chaidrimh phobail, chomhionannais agus ilchineálachta a sholáthar agus iarracht a 

dhéanamh an obair seo a neadú go daingean laistigh de shuíomhanna oideachais 

trí bhonn docht scileanna a bhunú d'oideachasóirí mar aon leis na hacmhainní 

teagaisc a bheidh de dhíth a sholáthar. Ní bhaineann sé seo den obair shuntasach 

atá déanta ag eagraíochtaí seachtracha sa phróiseas seo le blianta beaga anuas, 

ná leibhéal suntasach an oideachais chomhroinnte a bhí ann. Beidh an Roinn ag 

iarraidh a mheas cén dóigh ar féidir an fhoghlaim reatha agus samplaí reatha den 

dea-chleachtas (lena n-áirítear comhthionscnaimh oideachais) a úsáid le tacú le 

próiseas neadaithe na scileanna laistigh d’fhorais oideachais sna luathchéimeanna 

de chur i bhfeidhm an pholasaí seo. 



5.8 Aithníonn an Roinn chomh maith go bhfuil ról ag roinnt eagraíochtaí, lena n-áirítear 

comhairlí áitiúla, eagraíochtaí deonacha agus pobail agus maoinitheoirí 

daonchairdiúla san obair seo. Táthar ag tuar go gcomhlánóidh a gcuid oibre, agus i 

roinnt cásanna go mbeidh sí mar thaca leis na spriocanna polasaí. 

 

5.9 Aithneofar, leis an pholasaí, bealaí chun cinn do na páistí agus do na daoine óga 

sin a ghlacann páirt i ngníomhaíochtaí caidrimh phobail lena chinntiú go mbíonn an 

fhoghlaim aois-oiriúnaithe agus go gcuirfear eolas agus scileanna chun cinn agus, 

aon áit ar cuí, go mbeifear ag tacú le rannpháirtíocht na dtuismitheoirí agus/nó an 

phobail. 

 

5.10 Beidh sé d’aidhm chomh maith ag an pholasaí oiliúint roimh cháiliú agus ina dhiaidh 

maidir le caidreamh pobail, comhionannas agus ilchineálacht a chur chun cinn do 

mhúinteoirí agus d’oibrithe óige (lena n-áirítear oiliúint ag leibhéal bainistíochta 

chun tacú le comhtháthú na hoibre seo laistigh de phleanáil agus d’éiteas). Pléifear 

le riachtanais oiliúna na mball foirne neamhtheagaisc i gcomhréir le srianta 

acmhainní. 

 

5.11 Beifear ag tacú sa pholasaí seo le sainmhíniú níos leithne ar dhóigheanna ar féidir 

caidreamh pobail, comhionannas agus ilchineálacht a chur chun cinn níos fearr i 

gcomhpháirt le tuismitheoirí agus leis an mhórphobal agus an tsochaí shibhialta. 

 

5.12 Soláthraítear níos mó deiseanna do pháistí agus do dhaoine óga tríd an churaclam 

leasaithe bheith ag foghlaim faoin éagsúlacht agus chun na scileanna a fhorbairt a 

bheidh de dhíth orthu chun freagairt go dearfach d’éagsúlacht agus d’ilchineálacht. 

Thairis sin, tá níos mó comhroinnte agus comhoibrithe ann ar fud an oideachais 

agus bíonn deiseanna ag páistí agus ag daoine óga teacht le chéile trí phobail 

foghlama agus tríd an fhás san oideachas imeasctha. Mar aon le bheith ag teagasc 

nó le bheith ag éascú, áfach, do pháistí agus do  dhaoine óga cearta agus 

comhionannas a léirthuiscint, féinfheasacht a fhorbairt agus tástáil a dhéanamh ar a 

gcuid luachanna agus creideamh, ní mór deiseanna pleanáilte a sholáthar dóibh, 

oiread agus is féidir, le haghaidh teagmhála i suíomhanna foirmeálta agus 

neamhfhoirmeálta d’fhonn foghlaim faoi chúlra agus faoi chultúr a chéile; chun 

meas a bheith acu ar chreideamh an duine eile; agus chun na tréithe atá acu i 

gcoiteann le daoine eile a léirthuiscint mar aon leis na difríochtaí ó thaobh cultúir, 



meoin agus iompair de. Aithníonn an Roinn go hiomlán an tábhacht atá le soláthar 

deiseanna le haghaidh teagmháil bhríoch le daoine a mbraitear iad bheith difriúil 

agus moltar é seo go láidir. Aithníonn an Roinn, áfach, go bhfuil teorainneacha ann 

maidir leis an méid is féidir a bhaint amach go réadúil, amhail acmhainní agus 

cúrsaí clár ama, ach ba cheart gach iarracht a fhiosrú, lena n-áirítear cur chuige 

nuálaíocha, lena éascú do pháistí agus do dhaoine óga an fhoghlaim a chur i 

bhfeidhm. 

 

5.13 Tá an polasaí seo ag teacht le polasaí feabhsaithe scoile na Roinne (Gach Scoil ina 

Scoil Mhaith) maidir leis an ghné go mbeadh scoil ceangailte lena pobal áitiúil 

(ceann amháin de na ceithre chuspóir uileghabhálacha a bhaineann le scoil 

mhaith). 

 

 6  AN POLASAÍ UM CHAIDREAMH POBAIL, COMHIONANNAS & 

ILCHINEÁLACHT SAN OIDEACHAS (CRED) 

 

6.1 D’fhonn scóip níos leithne an pholasaí úir a chur in iúl go héifeachtach, tabharfar 

ainm úr air, ‘The Community Relations, Equality and Diversity in Education (CRED) 

Policy’ - an polasaí um Chaidreamh Pobail, Chomhionannas agus Ilchineálacht san 

Oideachas, agus beidh sé fréamhaithe san idirspleáchas idir comhionannas, dea-

chaidreamh agus cearta daonna, lena n-áirítear UNCRC agus gealltanais a 

rinneadh faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta, Comhaontú Chill Rimhín agus 

Comhaontú Chromghlinne. Léiríonn an polasaí na riachtanais athraitheacha 

oideachais atá ag daoine óga maidir le caidreamh pobail, comhionannas agus níos 

mó ilchineálachta inár bpobal, agus athruithe níos leithne de réir mar atá muid ag 

teacht amach as coimhlint agus muid ag iarraidh bheith ag maireachtáil agus ag 

comhoibriú lena chéile chun sochaí shíochánta chothrom rathúil a thógáil atá 

bunaithe ar chomhionannas agus ar an dea-chaidreamh. Tá an polasaí seo 

fréamhaithe laistigh de chomhthéacs níos leithne na ngealltanas Clár Rialtais 

(2008-11) agus Chlár uileghabhálach an Fheidhmeannais don Chomhtháthú, 

Comhroinnt agus Imeascadh. 

 

6.2 Is í an aidhm atá beartaithe don pholasaí: 

 



• Go gcuirfear le feabhsú an chaidrimh idir phobail trí oideachas a chur ar 

pháistí agus ar dhaoine óga chun féinmheas agus meas ar dhaoine eile a 

fhorbairt, le comhionannas a chur chun cinn agus le bheith ag obair chun an 

t-idirdhealú a dhíothú, agus trí dheiseanna oideachais foirmeálta agus 

neamhfhoirmeálta a sholáthar dóibh le go dtig leo caidreamh a bhunú le 

daoine de chúlraí agus traidisiúin éagsúla, laistigh de na hacmhainní atá ar 

fáil.    

 

6.3 Is éard is cuspóirí don pholasaí: 

 

• A chinntiú go mbíonn tuiscint agus meas ag foghlaimeoirí, ag gach céim ina 

bhforbairt, ar chearta, ar chomhionannas agus ar ilchineálacht an uile dhuine 

gan aon idirdhealú; agus 

 

• Oideachas a chur ar pháistí agus ar dhaoine óga le go dtig leo maireachtáil 

agus bheith rannpháirteach i ndomhan atá ag athrú, le go gcuirfidh siad 

luach agus le go mbeidh meas acu ar éagsúlacht agus le go bpléifidh siad 

go dearfach léi, agus iad ag glacadh san áireamh na deighiltí idirphobail 

leanúnacha a eascraíonn ón choimhlint mar aon le hilchineálacht 

mhéadaithe inár sochaí; agus 

 

• Páistí agus daoine óga a fheistiú leis na scileanna, leis an mheon agus leis 

an iompar is gá chun comhthuiscint agus aitheantas agus meas ar 

éagsúlacht a fhorbairt. 

 

6.4 Is é an toradh a bhfuiltear ag dúil leis ón pholasaí seo, foghlaimeoirí a fhorbairt: 

 

• A thuigeann agus a bhfuil meas acu ar chearta, ar chomhionannas agus ar 

ilchineálacht (lena n-áirítear ilchineálacht teanga) na ngrúpaí Mír 75 uilig; 

• A fhorbraíonn na scileanna, an meon agus an t-iompar is gá lena chur ar a 

gcumas luach agus meas a bheith acu ar éagsúlacht agus bheith ag plé go 

dearfach léi. 

 

   

Croíphrionsabail 



 

6.5 Moltar go nglacfar leis na croíphrionsabail seo a leanas mar bhuntaca faoin 

pholasaí: 

 

Réamhchoinníollacha 

• Deiseanna a sholáthar, oiread agus is féidir, le haghaidh idirghníomhaíocht 

bhríoch idir grúpaí éagsúla d’fhonn tionchar dearfach a imirt ar chaidreamh i 

measc an phobail; 

• Mianaidhmeanna na suíomhanna oideachais do dhaoine óga a chomhlánú: 

níor cheart go mbeadh sé, nó go mbraithfí go mbeadh sé, ina ualach, nó nach 

mbeadh ann ach tionscnamh eile; 

• A ábharthacht agus a chóngas maidir le feabhsú na dtorthaí do pháistí agus 

do dhaoine óga a léiriú, agus nasc a dhéanamh le polasaithe oideachais agus 

le polasaithe níos leithne rialtais eile, lena n-áirítear a ról maidir le neartú an 

gheilleagair trí chostas eacnamaíoch an tseicteachais agus na corraíola 

sibhialta a laghdú agus trí shochaí níos síochánta, rud a spreagfadh 

infheistíocht; 

• An comhoibriú agus an chomhpháirtíocht atá ann cheana a aithint, lena n-

áirítear idir scoileanna, grúpaí óige, coláistí agus eagrais oiliúna, agus tógáil 

air seo ar dhóigh a fhreastalaíonn ar riachtanais na ndaoine óga; 

• Na pointí éagsúla tosaigh atá ag gach duine aonair agus ag gach suíomh 

oideachais agus ag an phobal thart air a chur san áireamh; 

 

Luachanna 

• Glacadh le cur chuige ina bhfuil riachtanais na bpáistí agus na ndaoine óga 

uilig ríthábhachtach; 

• Bheith freagrúil do riachtanais na bpáistí agus na ndaoine óga agus a bpobail 

agus na torthaí a bhfuiltear ag dúil leo le haghaidh daoine óga a leagan 

amach go soiléir; 

• Tacú le forbairt fhéinmheas na bpáistí agus na ndaoine óga agus le forbairt an 

eolais atá acu ar chomhionannas agus ar ilchineálacht tríd an churaclam 

leasaithe agus tríd an churaclam óige ar dhóigh a spreagann dul chun cinn; 

• Ról a thabhairt do pháistí agus daoine óga maidir le pleanáil agus le 

breithmheas ar éifeachtacht na gclár CRED ar dhóigh a bheadh ionadaíoch ar 

an scoil nó grúpa óige agus ar an tsochaí i coitinne; 



• Coincheap na foghlama gníomhaí a spreagadh, rud a dtugtar buntacaíocht di 

sa churaclam foirmeálta agus neamhfhoirmeálta; 

 

Torthaí 

• Sárthaispeántais a dhéanamh den dea-chleachtas agus comhroinnt na 

scileanna trí agus idir na hearnálacha foirmeálta agus neamhfhoirmeálta a 

chothú agus a spreagadh; 

• Ní mór go mbeadh gach próiseas oscailte trédhearcach. 

 

 

Faighteoirí Beartaithe 

 

6.6 Beidh an polasaí dírithe ar riachtanais an fhoghlaimeora agus é ag freastal ar 

pháistí agus ar dhaoine óga i suíomhanna luathbhlianta reachtúla, bunscoileanna, 

iar-bhunscoileanna, scoileanna speisialta agus suíomhanna óige. Cé go bhfuil 

freagracht ann freastal ar gach grúpa Mír 75, ba cheart é seo a chur i bhfeidhm ar 

dhóigh a bheidh aois-oiriúnaithe agus solúbtha go leor le díriú ar shaincheisteanna 

a bhaineann le riachtanais na bhfoghlaimeoirí agus na bpobal a soláthrófar an 

polasaí iontu. Tá sé tábhachtach go háirithe go dtugtar aird chuí ar cheisteanna a 

bhaineann leis na faighteoirí a meastar iad bheith achrannach nó conspóideach, de 

réir mar is gá. Beifear ag iarraidh fosta cur chuige uile-scoile a chur chun cinn le go 

mbeidh ról ag an fhoireann, lena n-áirítear an fhoireann choimhdeach, Bainisteoirí, 

Boird Ghobharnóirí, Coistí Deonacha, tuismitheoirí agus cúramóirí agus na pobail 

thart orthu sna suíomhanna sin.   

 

6.7 Tá go leor fianaise ann maidir le tábhacht agus tairbhí na luath-idirghabhálacha 

maidir le Caidreamh Pobail, Comhionannas agus Ilchineálacht agus léireofar é seo 

arís i Straitéis Luathbhlianta na Roinne. Is amhlaidh nach mbaineann an soláthar 

Luathbhlianta le haon earnáil ar leith. Cé go gcuirfear an polasaí i bhfeidhm i 

suíomhanna reachtúla luathbhlianta, moltar go láidir do shuíomhanna luathbhlianta 

neamhreachtúla glacadh le prionsabail an pholasaí le tacú le cur i bhfeidhm na 

Treorach Curaclaim don Oideachas Réamhscolaíochta ina bhfuil ceanglas cheana 

maidir le meas ar dhaoine eile a fhorbairt agus le tuiscint a chothú ar na 

héagsúlachtaí idir dhaoine (go háirithe Forbairt Phearsanta, Shóisialta agus 

Mhothúchánach agus An Domhan Thart Orainn) agus atá ag teacht le 



haidhmeanna an pholasaí. Beidh suíomhanna neamhreachtúla luathbhlianta in ann 

a theacht ar threoir agus ar ábhair tacaíochta eile le cuidiú leo an curaclam 

réamhscoile a sholáthar.   

 

Meicníochtaí Seachadta 

 

6.8 Déanfar athbhreithniú ar na meicníochtaí reatha seachadta i dtaca lena gcumas 

freastal ar aidhmeanna agus ar chuspóirí an pholasaí agus ar scóip níos leithne an 

pholasaí. 

 

6.9 Bogfar ar shiúl, sa pholasaí, ón spleáchas ar eagraíochtaí seachtracha maidir le 

hobair chaidrimh phobail, chomhionannais agus ilchineálachta a sholáthar agus 

déanfar iarracht an obair seo a neadú go daingean laistigh de shuíomhanna 

oideachais trí bhonn docht scileanna agus acmhainní teagaisc a sholáthar 

d’oideachasóirí. Déanfar scéim maoinithe a fhorbairt d’fhonn an cur i bhfeidhm a 

chur chun cinn agus cuirfear na heochairghníomhartha beartaithe san áireamh. 

 

6.10 Ba cheart plé le cur i bhfeidhm an pholasaí laistigh de chreatlach na bpolasaithe 

agus na gcleachtas reatha oideachais atá ag iarraidh cheana tacú le scóip níos 

leithne an pholasaí (tagairt in alt 3.10). 

 

 

7  CAIDREAMH POBAIL, COMHIONANNAS AGUS ILCHINEÁLACHT SAN 

OIDEACHAS (CRED) A SHOLÁTHAR 

 

7.1 Tá an Roinn Oideachais meáite ar thorthaí níos fearr a chinntiú d’fhoghlaimeoirí 

agus pléifear, sa pholasaí nua um Chaidreamh Pobail, Chomhionannas agus 

Ilchineálacht, leis na heochaircheisteanna a tógadh le linn an athbhreithnithe tríd na 

gníomhartha seo a leanas: 

 

Ceist 1: Imeascadh agus Comhtháthú -  Ní mór go díreofaí an polasaí CRED ar na 

naisc theoranta idir an polasaí caidrimh phobail reatha agus polasaithe eile oideachais 

agus rialtais, rud a fhágann go mbraitear gur cuid fhorlíonach den oideachas é an 

caidreamh pobail, seachas cuid dhílis de. Cuireann roinnt polasaithe eile oideachais le 

scóip níos leithne an pholasaí nua (taigairt in alt 3.10) 



 

Eochairghníomh 1: CRED Imeasctha laistigh den Oideachas 

 

• In aitheantas gur bacainní féideartha roimh an fhoghlaim iad réamhthuairimí 

agus eagla, agus go bhfuil an riachtanas ag daoine óga, na réamhthuairimí sin 

a shárú, ceangailte go hintreach le réadú fhís RO, ‘gach foghlaimeoir ag baint 

amach lánacmhainneachta’, díreofar an polasaí CRED ar riachtanais daoine 

óga maidir le torthaí oideachais a chinntiú a chomhlánóidh na torthaí a mbeifí 

ag dúil leo ó pholasaithe eile de chuid RO agus ó pholasaithe níos leithne de 

chuid an rialtais; 

 

• Tá deiseanna le fáil, san oideachas foirmeálta agus neamhfhoirmeálta, sa 

Treoir Churaclaim don Réamhscolaíocht, an Curaclam Leasaithe agus an 

Creat Curaclaim don Obair Óige, lena chur ar chumas daoine óga de gach 

cúlra agus pobal bheith ag comhoibriú níos fearr le chéile. Ar fud na 

nEochairchéimeanna uile, tá deiseanna ann do pháistí agus do dhaoine óga 

na hinniúlachtaí agus na scileanna riachtanacha a fhorbairt d’fhonn caidreamh 

pobail níos fearr a thógáil agus le bheith rannpháirteach sa daonlathas agus 

iad ina saoránaigh ar chomhchéim lena chéile i sochaí iolraíoch. Beidh an 

polasaí CRED seo mar thaca faoi sholáthar an churaclaim trína chinntiú go 

mbíonn na scileanna agus an taithí ag oideachasóirí d’fhonn riachtanais 

churaclaim a sholáthar, foghlaim ón dea-chleachtas agus deiseanna a 

sholáthar do pháistí agus do dhaoine óga lena gcuid foghlama a chur i 

bhfeidhm; 

 

• Tagann ceisteanna Caidrimh Phobail, Comhionannais agus Ilchineálachta 

chun cinn ar fud an mhórphobail agus níor cheart glacadh leis gur ceisteanna 

iad ar gá plé leo in áiteanna nó i bpobail áirithe. Beidh an Roinn ag dúil, dá 

réir, go bpléifidh gach scoil agus eagras óige leis an réimse iomlán de 

cheisteanna CRED tríd na curaclaim iomchuí; 

 
• Beidh an Roinn ag obair in éineacht le comhghleacaithe de chuid na 

Cigireachta Oideachais agus Oiliúna (ETI) chun breithniú a dhéanamh ar chur 

i bhfeidhm an pholasaí agus le go mbeidh baint níos dlúithe ag an ETI ar 

mhonatóireacht ar CRED; 



 

• Beidh an Roinn ag comhoibriú leis an Údarás Oideachais agus Scileanna 

(ESA) chun táscairí a fhorbairt don obair seo a bhféadfaí iad a úsáid don 

fhéinmheastóireacht; Déanfar breithniú ar an ghá atá le cur chuige áitiúil agus 

réigiúnach. 

 

• Déanfaidh an Roinn treoir a eisiúint do gach suíomh oideachais faoi 

riachtanais an pholasaí CRED; cuirfidh sé seo ar chumas suíomhanna naisc a 

dhéanamh idir aidhmeanna an pholasaí CRED agus na curaclaim fhoirmeálta 

agus neamhfhoirmeálta, nó is trí mheán gach ceann acu seo a dhéantar cuid 

mhaith den obair seo san oideachas atá aois-oiriúnaithe. Sainaithneofar naisc 

fosta le polasaithe ábhartha oideachais eile laistigh den treoir. 

 

• Cuirfidh an Roinn cleachtas Caidrimh Phobail, Comhionannais agus 

Ilchineálachta chun tosaigh agus spreagfar níos mó comhroinnte agus 

comhoibrithe ar fud na suíomhanna oideachais ar fad agus eatarthu ar bhonn 

trasphobail. De réir mar a dhéanfar polasaithe úra oideachais a fhorbairt agus 

athbhreithniú ar na polasaithe reatha, déanfar breithniú ar na féidearthachtaí 

maidir le tionchar dearfach ar cheisteanna CRED. 

 
 

Ceist 2: Pleanáil Straitéiseach agus naisc ar fud suíomhanna oideachais foirmeálta 

agus neamhfhoirmeálta. Ba cheart go leathnófaí ar scóip na hoibre caidrimh pobail leis 

an pholasaí CRED gan fócas a chailleadh ar chur chun cinn an chomhionannais agus ar 

chaidreamh a thógáil idir an dá phríomhthraidisiún. Díreofar ar an ghá atá le pleanáil 

straitéiseach agus naisc don obair CRED ar fud suíomhanna foirmeálta agus 

neamhfhoirmeálta oideachais, agus ba cheart ionchas na Roinne a leagan amach go 

soiléir maidir leis na caighdeáin a mbeifear ag dúil leo san obair chaidrimh phobail, 

chomhionannais agus ilchineálachta, lena n-áirítear cén dóigh a ndéanfar monatóireacht 

agus breithmheas air seo. Ní mór scéimeanna maoinithe a dhíriú chun tacú le 

suíomhanna oideachais foirmeálta agus neamhfhoirmeálta le freastal ar riachtanais na 

ndaoine óga laistigh de phobail. 

 

Eochairghníomh 2: Tacaíocht do Phleanáil Éifeachtach CRED san Oideachas 

 



• Beidh an Roinn ag comhoibriú leis na comhlachtaí ábhartha oideachais (mar 

shampla Boird Oideachais agus Leabharlann, Comhairle Óige TÉ, CCMA, 

NICIE, CnaG, CCEA agus, nuair a bhunófar é, an tÚdarás nua Oideachais 

agus Scileanna (ESA)) chun pleananna éifeachtacha a fhorbairt maidir le 

soláthar an pholasaí CRED ag leibhéal réigiúnach agus fo-réigiúnach, lena n-

áirítear na struchtúir atá de dhíth laistigh d’ESA chun cuidiú agus comhoibriú le 

suíomhanna oideachais le tacú leo an polasaí a chomhtháthú ar dhóigh a 

fhreagraíonn dá gcuid riachtanas. 

 

• Déanfar deiseanna le haghaidh cur chuige níos comhleanúnaí idir oideachas 

foirmeálta agus neamhfhoirmeálta a fhiosrú, lena n-áirítear roghanna i dtaca le 

hoiliúint agus soláthar comhpháirteach. 

 
• Tiocfaidh ionchur praiticiúil i bpróiseas pleanála na hoibre CRED leis an treoir 

a thugtar do shuíomhanna oideachais agus le comhroinnt an dea-chleachtais. 

Beidh, mar thaca leis seo, suíomh gréasáin tiomnaithe a bheidh mar fhoinse 

ilfhreastail eolais d’oideachasóirí, ar a mbeidh eiseamláirí den dea-chleachtas 

agus  treoir maidir le háiseanna iomchuí. 

 

Ceist 3: Rochtain ar obair agus ar chláir. I bhfianaise na rátaí roghnúcháin, atá íseal 

go maith, don chlár caidrimh phobail reatha i scoileanna agus an róspleáchais ar 

eochairbhaill den fhoireann lena chinntiú go mbíonn fáil ag páistí agus ag daoine óga ar 

obair chaidrimh phobail, ba cheart go dtacófaí, leis an pholasaí CRED, le suíomhanna 

oideachais an obair seo a chomhtháthú laistigh dá n-éiteas agus dá bpleanáil. Bainfear é 

seo amach trí thógáil ar chumas lucht saothair an oideachais, trí chomhroinnt agus 

scaipeadh an dea-chleachtais agus trí thacaíocht spriocdhírithe le haghaidh 

idirghníomhú bríoch idir dhaoine óga. Déanfar creat táscairí a fhorbairt le cuidiú le 

tionchar an pholasaí seo a mheas. 

 

Eochairghníomh 3: Naisc leis an Churaclam i Suíomhanna Foirmeálta agus 

Neamhfhoirmeálta a fheabhsú 

 

•       Déanfaidh an Roinn treoir a eisiúint chuig gach suíomh oideachais maoinithe, 

ina dtabharfar mionsonraí maidir leis na torthaí a bheidh riachtanach do 

dhaoine óga maidir le bheith ag cuidiú leo cearta, comhionannas agus 



ilchineálacht an uile dhuine a thuiscint agus meas a bheith acu orthu; agus 

lena bhforbrófar na scileanna, an meon agus an t-iompar is gá lena chur ar a 

gcumas luach agus meas bheith acu ar éagsúlacht agus bheith ag plé go 

dearfach léi. Cuirfidh an treoir ar chumas suíomhanna oideachais dul chun 

cinn a dhéanamh maidir le torthaí CRED tríd an obair a fhréamhú laistigh den 

churaclam foirmeálta agus neamhfhoirmeálta. 

 

Leagfar amach sa treoir seo mionsonraí maidir leis na 

gníomhartha/pleananna/gníomhaíochtaí a mbeadh an Roinn ag iarraidh iad a 

fheiceáil i ngach suíomh, amhail: 

 

•       go ndéanfaí na daoine sin atá freagrach as CRED i suíomh oideachais a 

shainaithint, a oiliúint de réir mar is cuí agus go dtabharfaí tacaíocht dóibh 

chun an polasaí a chur i bhfeidhm; 

 

•       gur rannpháirtithe gníomhacha iad na páistí agus na daoine óga laistigh de 

gach suíomh maidir le pleanáil agus comhtháthú an pholasaí CRED; 

 

•       go mbeadh cur chuige comhaontaithe i leith tionchar na hoibre CRED a 

thomhas, agus go mbeadh fianaise ann go gcuirtear é seo i bhfeidhm chun dul 

chun cinn a thomhas; 

 

•       go ndéanfar breithniú, thar am, ar fhóirsteanacht agus inacmhainneacht na 

hoiliúna iomchuí CRED don fhoireann neamhtheagaisc/tacaíochta le tacú le 

cur chuige sa suíomh uile; 

 

•       gur gá breathnú ar mheicníochtaí lena bhféadfaí dul i bhfeidhm ar na daoine 

óga imeallaithe sin nach bhfuil san oideachas foirmeálta nó neamhfhoirmeálta 

trí obair for-rochtana agus scartha; agus 

 

•       go mbeadh pleanáil forbartha CRED agus na próisis féinmheasúnaithe 

ceangailte go díreach le riachtanais an tsuímh agus na sochaí i gcoitinne. 

 

Ceist 4: Oiliúint d’Oibrithe Oideachais: 

 



Ba cheart go mbeadh sé d'aidhm ag an pholasaí CRED oiliúint roimh cháiliú agus ina 

dhiaidh maidir le caidreamh pobail, comhionannas agus ilchineálacht d’oibrithe 

oideachais, a neartú. Cuirfear san áireamh na hábhair agus na hacmhainní eile atá ar fáil 

cheana féin, agus oiliúint d’oibrithe oideachais á plé (mar shampla, “Promoting an Anti 

Bias approach to Education” ó NICIE, Treoir ar Chaidreamh idir Ciníocha de chuid 

Chumann Múinteoirí Éireann; polasaithe Aontas Múinteoirí Uladh ar chothromaíocht 

inscne agus ar ilchineálacht chultúrtha; agus an tacaíocht a thugann Amnesty 

International do mhúinteoirí ar Chearta Daonna). Ba cheart, agus an oiliúint á forbairt, 

breathnú ar an ghá atá le féinfheasacht a chur san áireamh d'fhonn aon 

réamhchlaonadh neamh-chomhfhiosach a sheachaint, mar aon le deis maidir le soláthar 

ar bhonn trasphobail agus ar bhonn foirmeálta/neamhfhoirmeálta. Déanfar imscrúdú 

fosta ar an ghá atá le struchtúir tacaíochta a bheith ann sna Boird agus sa Chomhairle 

Óige. 

 

Eochairghníomh 4: Oiliúint d’Oibrithe Oideachais ar Chaidreamh Pobail, 

Comhionannas agus Ilchineálacht 

 

• Ní mór ról na hoiliúna foirmeálta agus neamhfhoirmeálta CRED i bhforbairt an 

lucht oibre a aithint i dtaca leis an méid a d'fhéadfadh sé seo cur le gnéithe den 

churaclam leasaithe a theagasc agus le soláthar churaclam na Seirbhíse Óige. 

Beidh an Roinn ag comhoibriú le soláthróirí oiliúna ardoideachais agus 

breisoideachais d’fhonn modúil sa chaidreamh pobail, sa chomhionannas agus 

san ilchineálacht a neartú le go dtabharfar tacaíocht d’oibrithe cáilithe 

oideachais chun na torthaí a fheabhsú le haghaidh páistí agus daoine óga atá 

ag plé le ceisteanna comhionannais agus ilchineálachta; 

 

• Beidh an Roinn, thar am, agus faoi réir srianta ó thaobh acmhainní de, ag 

comhoibriú leis na forais oideachais iomchuí chun oiliúint iomchuí a chur chun 

cinn, rud a spreagadh gach duine a oibríonn i suíomh oideachais (idir íoctha 

agus neamhíoctha), lena n-áirítear bainisteoirí, coistí Bainistíochta, foirne 

coimhdeachta, agus oibrithe deonacha lena n-áirítear Boird Ghobharnóirí; 

 

• Beidh an Roinn ag comhoibriú leis na forais oideachais chun clár iomchuí 

d’fhorbairt ghairmiúil leantach a fhorbairt (lena n-áirítear soláthar le haghaidh 

foghlaim theoiricbhunaithe, foghlaim ó thaithí agus foghlaim mhachnamhach) trí 



shaineolas comhdhlúite na n-oibrithe caidrimh phobail atá ann cheana ó na cúig 

Bhord Oideachais agus Leabharlann agus ón Chomhairle Óige a úsáid (atá lena 

gcomhchuimsiú laistigh d’ESA); 

 

• Beidh an Roinn ag comhoibriú leis na forais oideachais iomchuí lena fháil 

amach cén dóigh ar féidir comhtháthú níos mó san eispéireas oideachais don 

fhoghlaimeoir a bhaint amach maidir le CRED, lena n-áirítear comhordú na 

pleanála agus an tsoláthair idir na hoifigigh a sholáthraíonn tacaíocht do 

scoileanna agus d’obair óige CRED agus idir oifigigh CRED agus na daoine sin 

atá ag obair laistigh de rannóga eile atá bainteach le riachtanais laistigh den 

phobal; 

 
• Ba cheart breithniú fosta ar an dóigh ab fhearr le tógáil ar an saineolas atá ann 

faoi láthair, ar dhea-chleachtas bunaithe agus ar ábhair ar dhóigh a neadódh na 

scileanna seo in earnáil an oideachais. 

 
• Beidh an Roinn ag moladh go láidir do na forais oideachais iomchuí deiseanna 

a lorg d’oiliúint chomhpháirteach idir mhúinteoirí ó earnálacha éagsúla agus 

taobh le hoibrithe óige le go mbeifear in ann an fhoghlaim a chomhroinnt.   

 

• Beidh an Roinn ag comhoibriú leis na forais oideachais iomchuí lena mheas cé 

acu an mbeidh gá le grúpa réigiúnach chun rolladh amach agus cur i bhfeidhm 

CRED a mhaoirsiú ar fud na n-earnálacha foirmeálta agus neamhfhoirmeálta 

oideachais, agus chun réimse na ngníomhartha agus na n-acmhainní a bheidh 

de dhíth le freagairt do riachtanais na ndaoine a oibríonn le páistí agus le daoine 

óga a aithint.   

 

Ceist 5: Creidiúnú agus Dul Chun Cinn: Ba cheart, leis an pholasaí, go ndéanfaí na 

féidearthachtaí a fhiosrú maidir le bealaí chun cinn lena chinntiú go mbíonn an fhoghlaim 

aois-oiriúnaithe agus go gcuirtear eolas agus scileanna chun cinn do na páistí agus do 

na daoine óga sin a ghlacann páirt i ngníomhaíochtaí caidrimh phobail agus más cuí, go 

ndéanfaí rannpháirtíocht na dtuismitheoirí agus/nó an phobail a spreagadh. 

 

 

Eochairghníomh 5: Deiseanna a fheabhsú do Dhaoine Óga – Foghlaim a chur i 

bhFeidhm 



 

•       Ionas go mbeifear in ann cuidiú le daoine óga na scileanna agus an mhuinín a 

fháil a bheidh de dhíth chun caidreamh a thógáil le daoine de chúlra agus ar 

chreideamh eile agus a mbeadh inniúlachtaí éagsúla acu, beidh an Roinn ag 

comhoibriú le hoifigigh CRED sna forais oideachais iomchuí le deiseanna a 

éascú, oiread agus is féidir agus i gcomhréir leis na hacmhainní a bheidh ar 

fáil, do dhaoine óga laistigh de gach Eochairchéim d’fhonn a gcuid foghlama a 

chur i bhfeidhm trí bheith rannpháirteach i dteagmháil bhríoch le daoine óga 

eile ó chúlra sóisialta, cultúrtha nó creidimh éagsúil. Baineann na prionsabail 

chéanna le suíomhanna obair óige; 

 

•       Is bunús iad an chomhroinnt agus an comhoibriú, dírithe ar sholáthar an 

churaclaim fhoirmeálta, ar ar féidir daoine óga a thabhairt le chéile, agus 

tabharfar tacaíocht do shuíomhanna agus spreagfar iad le dul i mbun 

breithnithe ar cén dóigh is fearr ar féidir an bunús seo a úsáid chun tacú leis 

an teagmháil bhríoch; 

 

•      Beidh an Roinn, trí ESA, ag spreagadh deiseanna do dhaoine óga le teacht le 

chéile ar dhóigh bhríoch bunaithe ar riachtanais na ndaoine óga laistigh den 

phobal sin agus beidh d’aidhm aici an úsáid is fearr is féidir a bhaint as na 

hacmhainní atá ann cheana agus chun an dea-chleachtas a scaipeadh agus a 

chomhroinnt. 

 

Acmhainní 

 

7.2 Déanfar impleachtaí iomlána an chostais maidir le tograí agus le cur i bhfeidhm an 

pholasaí a fhorbairt ar bhonn luach ar airgead. Bainfear úsáid as an bhuiséad chun 

an dá phríomhréimse den chur i bhfeidhm a chlúdach: 

 

•  Oiliúint agus tógáil ar chumas na n-oibrithe oideachais; 

•        Scaipeadh an dea-chleachtais agus ábhar iomchuí CRED. 

 

Chomh maith leis sin, agus de réir mar a cheadaíonn acmhainní, breithneofar ar 

thacaíocht spriocdhírithe le haghaidh idirghníomhú bríoch idir dhaoine óga, go 

háirithe i gceantair atá go fóill ag fulaingt de dheasca coimhlinte, deighilte agus 



míbhuntáiste. Níor cheart a bheag a dhéanamh den tábhacht atá leis seo agus 

moltar go láidir deiseanna maidir le teagmháil bhríoch. 

 

 

 

 Na Chéad Chéimeanna Eile 

 

7.3 Ionas go mbeifear in ann a chinntiú go leanfaidh páistí agus daoine óga ag baint 

sochair as scéimeanna reatha caidrimh phobail, chuir an Roinn deireadh, de réir a 

chéile, le scéimeanna reatha caidrimh phobail i ndeireadh na Bealtaine 2010, le 

hullmhú le haghaidh scéim úr mhaoinithe chun tacú leis na príomhréimsí de chur i 

bhfeidhm an pholasaí CRED mar atá leagtha amach thuas, a ndéanfaidh Boird 

Oideachais agus Leabharlann agus Comhairle Óige TÉ iad a bhainistiú, go dtí go 

gcuirfear ESA ar bun. 

 

 

 

 


