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Cuspóirí na Maidine

Dul siar ar Ráiteas Polasaí Folláine & Creat Cleachtais agus

phríomh-theachtaireachtaí sa pholasaí

Féinmheastóireacht scoile – na céimeanna

Tacaíocht agus acmhainní atá ar fáil do scoileanna



Folláine

Ainmnígh trí rud a dhéanann tú chun d’ 

fholláine fhéin a chosaint?



Cúlra agus Comhthéacs

• Coláiste Shíciatraithe na hÉireann (2005) - deacracht mheánach

nó deacracht mhóra ag 8% de leanaí na hÉireann ó thaobh na

meabhairshláinte de.

• Maidir le breis agus leath de na daoine fásta a bhfuil galar

meabhrach orthu, bhí an galar orthu sula raibh siad 15 bliana

d’aois (OECD, Making mental health count 2014)

• S’í an fhadhb shláinte is mó atá ag daoine óga ná fadhbanna

a bhaineann leis an meabhairshláinnte ar fud an domhain. 

(idir 10 agus 24 bliana, WHO 2004)



Cúlra agus Comhthéacs - Treoirlínte do Chothú

na Meabhirshláinte – Folláine sna 

bhunscoileanna agus sna Iar-Bhunscoileanna

http://www.pathwayshrc.com.au/friends-life-8-11-years/ffl-in-mexico-2/


Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais na

Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS) 2018 –

2023

 Polasaí Folláine & Creat Cleachtais (2018) a cuireadh chuig na

scoileanna i Meán Fómhair 2018 maille le litir ón ROS

 Beidh Creat Athbhreithnithe Cleachtais ar fáil ar an láithreán

gréasáin ROS i ndiaidh a sheolta ar an 16 Deireadh Fómhair, 2019

 Tá a thuilleadh acmhainní chun folláine a chothú ar fáil do na

scoileanna go léir ar an láithreán gréasáin ROS

 Thairis sin, sheol an tAire Tionscadal Taighde Folláine i nDeireadh

Fómhair

Ar Fáil ar: https://www.education.ie



Folláine - Sainmhíniú
Áirítear nádúr iltoiseach na Folláine sa sainmhíniú seo a leanas (An Eagraíocht

Dhomhanda Sláinte (EDS/ WHO), 2001). 

Is ann d’fholláine an duine nuair a éiríonn leis/léi 

barrchumas a bhaint amach, nuair a léiríonn sé/sí

teacht aniar agus é/í ag déileáil le gnáthstruis an tsaoil, 

nuair a thugann sé/sí aire dá fholláine choirp, agus má 

mhothaíonn sé/sí go bhfuil cuspóir, ceangal agus 

mothú chomhuintearais aige/aici le pobal níos leithne. 
Staid iomlaoideach í seo ar gá í a chothú le linn saol an 

duine.



Cothú na Folláine sa Chóras Oideachais

 Taighde:

 Cuinsí Riosca agus Cosanta / Cuinsí Riosca agus Cosanta a bhaineann go 

sonrach le scoileanna

 Tá sé fionnta go bhfuil torthaí dearfacha á gcothú ag tosca cosanta do 

leanaí agus do dhaoine óga, fiú nuair atá siad faoi lé tosca riosca (Cooper 

& Jacobs, 2011)

 Cuinsí scoilbhunaithe cosanta a neartú agus cuinsí scoilbhunaithe riosca a 

íoslaghdú

 An Cleachtas is Fearr?

 Cur Chuige Uile-Scoile, Il-chomhchoda, Coisctheach, Idirghabhálacha

spriocdhírithe agus a bhfuil bonn taighdeach leo.



Meabhairshláinte 

Dearfach a chothú

Díriú 

ar fhadhbanna



Contanam Tacaíochta



Folláine: Sainmhíniú

Cad é do thuiscint ar fholláine agus

sinn ag smaoineamh fúithi ó thaobh

na scoile de?



Dea-chleachtas: Cur chuige don scoil uile



An t-iasc san umar- Nemo

http://www.google.ie/imgres?imgurl=http://images.pictureshunt.com/pics/f/finding_nemo-4796.jpg&imgrefurl=http://www.free-extras.com/search/1/finding%2Bnemo%2Bfish%2Btank.htm&usg=__89uktrzLWQPmwShx4CE0fggcCwg=&h=577&w=1024&sz=127&hl=en&start=9&tbnid=F7c_ru7OGaHedM:&tbnh=85&tbnw=150&prev=/images?q%3Dfish%2Btank%2B%2Bnemo%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1


Cleachtas éifeachtach- 4 

phríomhréimse



Ag cothú na folláine sna scoileanna

 Iarrtar ar scoileanna cothú na

folláine a chur san áireamh mar 

ábhar ar a ndíreofar a  

bhFéinmheastóireacht Scoile

(FMS) faoin mbliain 2023.

 Ní plean/polasaí ar leith é.  Is cuid

den Phlean Feabhsúcháin Scoile

é.

 Is féidir an próiseas seo a thosú an 

scoilbhliain seo.

Ainmnigh an 

fócas
Fianaise a 

bhailiú

Déan
anailís
agus
déan
breithiúna
is

Scríobh agus roinn 

tuairisc agus plean

feabhsúcháin

Cuir plean

feabhsúcháin i

bhfeidhm

Monatóireac

ht agus

déan

meastóireac
ht



Ceisteanna ríthábhachtacha FMS

Conas atá ag éirí linn?

Cad iad ár bpointí láidre?

Cad iad na réimsí inar féidir linn

feabhsú?

Conas is féidir linn éirí níos fearr?



Ceithre phríomhréimse:

1. Cultúr agus timpeallacht

2. Curaclam (Teasgasc agus Foghlaim)

3. Polasaí agus pleanáil

4. Caidrimh agus pairtnéireachtaí



Roghnaigh modh atá in oiriúint

don scoil:

1. Athbhreithniú foirne

2. Liostaí

3. Ceistneoirí

4. Agallaimh

5. Fócasghrúpaí

6. Leathanaigh Athmhacnamh

7. Samplaí ó obair na scolairí

8. Fianaise eile

Ceithre phríomhréimse:

1. Cultúr agus timpeallacht

2. Curaclam (Teasgasc agus Foghlaim)

3. Polasaí agus pleanáil

4. Caidrimh agus pairtnéireachtaí



 I Déan anailís agus déan

breithiúnais – Usáid Ráitis 

ar Chleachtas

Éifeachtach sna ceithre

phríomhréimse –

cabhróidh sé chun díriú

ar réimse áirithe sa

phlean feabhsúcháin



Cad atá

foghlamtha?

• Cinntí?

• Cén duine?

• Cathain?



Ag obair leis an bplean

• Gach seomra ranga

• Gach múinteoir

• Gach lá

Conas atá ag éirí leis:

Athbhreithniú agus

athraigh más gá



Cothú na Folláine sa Chóras Oideachais: 

Comhtháthú 

• Cigireacht
• An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta 

Oideachais (SNSO)  
• An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do 

Mhúinteoirí (SFGM) 
• An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM) 
• FSS, Buíon na Scoile um Chothú na Sláinte
• Seirbhís Réigiúnach Tacaíochta na Comhairle 

Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS)



Polasaí ROS ar Chothú na Folláine:
Tacaíocht & Acmhainní do Scoileanna



Cothú na Folláine san Oideachas: 
Tacaíocht & Acmhainní

1. Creat Cleachtais - Ráitis ar Chleachtas Éifeachtach



Cothú na Folláine san Oideachas: 

Folláine na Múinteoirí
 Aithníonn ceannairí agus bainisteoirí na scoile an tábhacht le folláine na foirne

agus na dúshláin áirithe is féidir a bheith ag tarlú i dtimpeallacht scoile agus
bíonn córais i bhfeidhm acu chun tacú le baill uile na foirne.

 Cinntíonn ceannairí agus bainisteoirí na scoile go gcuirtear modhanna

cuí tacaíochta ar bun i dtaca le folláine na foirne agus cuirtear

sonraí den tSeirbhís Chúnaimh d’Fhostaithe agus de thacaí

ábhartha eile ar fáil don fhoireann.  



Cothú na Folláine san Oideachas: 

Tacaíocht & Acmhainní

2. Uirlisí Meastóireachta: 

Tuismitheoir/Cúramóir
Foghlaimeoir

Ceistneoirí Foirne



Cothú na Folláine san Oideachas: 

Tacaíocht & Acmhainní

3. Treoirlínte Fócasghrúpa



Cothú na Folláine san Oideachas: 
Tacaíocht & Acmhainní

 4. Catalóg Tacaí Ar Líne



Cothú na Folláine san Oideachas: 
Tacaíocht & Acmhainní

5. Imlitreacha Athbhreithnithe

0042/2018 (Bunoideachas) & 0043/18 (Iar-

bhunoideachas) ar úsáid na gclár/ úsáid na n-áisitheoirí

seachtracha



Cothú na Folláine san Oideachas: 
Tacaíocht & Acmhainní

6. Eolaire ar an bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach

(FGL)



An tSraith Shinsearach

(an Idirbhliain san áireamh) 

Comórtas le Lógó a dhearadh

Folláine san Oideachas

 Cuir isteach líníocht, pictiúr nó dearadh a dhéantar go digiteach. 

 Thiocfadh leat ríomhaire glúine a bhaint duit féin agus

 €500 do chlár folláine do scoile 

 Dáta deiridh d’iarratais: 06 Nollaig 2019 



Míle buíochas! 


