Cén ról atá ag an gComhordaitheoir um Ionchuimsiú?

Is é ról an Chomhordaitheora um Ionchuimsiú ceannaireacht a thabhairt laistigh den
socrú luathbhlianta maidir le saincheisteanna éagsúlachta, comhionannais agus
cuimsithe. Leis sin ba cheart go mbeadh sé seo a leanas i gceist:

Príomhchleachtas agus Oideolaíocht Ionchuimsitheach










Príomhchleachtas ionchuimsitheach, oideolaíocht ionchuimsitheach agus
cultúr ionchuimsitheach laistigh den socrú agus tacaíocht agus faisnéis a chur
ar fáil do bhaill foirne agus do thuismitheoirí maidir le hionchuimsiú gach
páiste, agus tagairt don Chairt agus Treoirlínte um Éagsúlacht,
Comhionannas agus Ionchuimsiú.
An fhoghlaim a fhorleathadh sa socrú d’fhonn cultúr ionchuimsitheach a
chothú.
Tacú leis an bhfoireann i gcur i bhfeidhm chleachtais ionchuimsitheacha i
bpleanáil agus measúnú curaclaim a thacaíonn le hathbhreithniú rialta ar an
timpeallacht foghlama, ar ghnáthaimh laethúla, ar ghníomhaíochtaí agus ar
idirghníomhaíochtaí sóisialta chun cur ar chumas leanaí is cuma cén cumas
agus cúlra atá acu a bheith rannpháirteach ar leibhéal iomchuí i dtascanna
aonair agus comónta.
Foghlaim agus dea-chleachtas a roinnt maidir le breathnóireachtaí,
doiciméadú agus pleanáil agus forbairt curaclaim, samhaltú dea-chleachtais
agus straitéisí difriúla a úsáid chun comhoibriú leis an bhfoireann maidir le
cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le leanaí, agus tagairt do na prionsabail
in Aistear agus Síolta.
Díriú ar fhorbairtí náisiúnta agus áitiúla a bhaineann le hionchuimsiú d’fhonn
leanúint ag stiúradh chur i bhfeidhm an dea-chleachtais sa socrú.
A bheith rannpháirteach i bhforbairt ghairmiúil leanúnach (CPD) lena chinntiú
go gcloítear le dea-chleachtas i dtaca le forbairtí laistigh den earnáil
mhíchumais agus maidir le hionchuimsiú leanaí a bhfuil riachtanais bhreise
acu.

Samhail Rochtana agus Ionchuimsithe (AIM)












Faisnéis a scaipeadh maidir leis an tSamhail Rochtana agus Ionchuimsithe (AIM),
mar aon le hionchuimsiú ar bhonn níos ginearálta, ar thuismitheoirí agus ar bhaill
foirne.
Cabhrú le hiarratais ar thacaíochtaí faoi AIM agus oibriú, nuair is gá, leis na
Speisialtóirí Luathbhlianta agus le gairmithe eile a oibríonn leis an leanbh. Leis sin
d’fhéadfaí bualadh le tuismitheoirí agus an tairseach PIP a úsáid i gcomhair an
iarratais AIM.
Oibriú le Speisialtóirí Luathbhlianta chun straitéisí a fhorbairt chun tacú le
rannpháirtíocht lena chinntiú go bhfaigheann gach leanbh agus a dteaghlaigh
tacaíocht.
Oibriú i ndlúthchomhar le tuismitheoirí agus le gairmithe eile, lena n-áirítear
Speisialtóirí Luathbhlianta i gcásanna ina bhfuil riachtanais chasta bhreise ag an
leanbh óna dteastaíonn tuilleadh tacaíochtaí spriocdhírithe agus/nó cúnamh breise.
Oibriú le tuismitheoirí agus le gairmithe eile, lena n-áirítear na Speisialtóirí
Luathbhlianta agus Lucht Eagraithe Oideachais Speisialta de réir mar is cuí, chun
tacú leis an aistriú a dhéanann leanaí chuig an mbunscoil.
A bheith rannpháirteach in aon mheasúnú ábhartha nó in aon athbhreithniú AIM chun
cleachtas agus forbairtí beartais a threorú sa todhchaí.

Cairt agus Treoirlínte um Éagsúlacht, Comhionannas agus Ionchuimsiú




An Chairt Náisiúnta um Ionchuimsiú a chur chun cinn agus tacú le foirne chun oibriú
le Cairt agus Treoirlínte athbhreithnithe 2016 maidir le Éagsúlacht, Comhionannas
agus Ionchuimsiú. Leis sin d’fhéadfadh an Comhordaitheoir um Ionchuimsiú codanna
iomchuí de na Treoirlínte um Éagsúlacht, Comhionannas agus Ionchuimsiú a úsáid
(cleachtaí, ceisteanna criticiúla agus pointeoirí) chun plé a spreagadh leis an
bhfoireann agus mar leid chun smaoineamh ar thuairimí i gcomhair cleachtais chun
clár ionchuimsitheach a éascú.
Tacú leis an socrú chun a Bheartas Ionchuimsithe a chur i gcrích agus a
athbhreithniú go rialta.

Tuairimí Leanaí agus Tuismitheoirí


Labhairt ar son leanaí agus dul i gcomhairle rialta le leanaí ionas go mbeidh a gcuid
tuairimí, mothúcháin agus a gcuid smaointe mar chuid den soláthar agus
seachadadh seirbhíse. Leas a bhaint as aiseolas ó leanaí agus a gcuid tuismitheoirí
mar threoir do na nósanna imeachta agus don mheasúnú um ionchuimsiú sa socrú
agus chun iad a chur i bhforbairtí beartais níos leithne, de réir mar is cuí.

