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Gaeloideachas

Cuspóirí na Maidine
Ráiteas Polasaí Folláine & Creat Cleachtais a chur i láthair
Cúlra agus Comhthéacs
Cur síos a dhéanamh ar phríomh-theachtaireachtaí sa pholasaí

Spreagadh a thabhairt dúinn chun smaoineamh ar
mheabhairshláinte agus stáid follaine inár scoil féin

Cúlra agus Comhthéacs - Treoirlínte do Chothú
na Meabhirshláinte – Folláine sna
bhunscoileanna agus sna Iar-Bhumscoileanna

Cúlra agus Comhthéacs
• Coláiste Shíciatraithe na hÉireann (2005) - deacracht mheánach
nó deacracht mhóra ag 8% de leanaí na hÉireann ó thaobh na
meabhairshláinte de agus go mbeidh gá ag 2% de na leanaí, tráth
éigin, le hidirghabháil ó ghairmímeabhairshláinte.
• 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)

Meabhairshláinte
Dearfach a chothú

Díriú
ar fhadhbanna

Cúlra agus Comhthéacs
• “Tá an seomra ranga ar cheann de na suíomhanna sóisialta is
casta ar domhain” (Watkins &Wagner, 2000, p.54)
• “In ainneoin brúnna ar mhúinteoirí, léiríonn taighde i gcónaí go
n-éiríonn lena lán múinteoirí mórthimpeall an domhain leanúint
lena bpaisean cabhrú le mic léinn foghlaim”(OECD, 2005)
• Ní ann don tsláinte gan an mheabhairshláinte (Buckley, Gavin &
McNicholas, 2009)
• Is mó seans go gcreidfidh Éireannaigh gur féidir leo a sláinte
fisiciúil a smachtú seachas a meabhairshláinte -(Health Service
Executive, HSE, 2010)
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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.

Folláine
➢ Bíonn an fholláine le mothú ag an leibhéal aonair
ach bíonn baint agus ceangal aici le raon leathan cúinsí
baoil agus cosanta a bhíonn ag an leibhéal aonair,
caidreamhach, pobail, cultúrtha agus sochaíoch. Bíonn
ár bhfolláine phearsanta agus folláine ár bpobal
áitiúil bainteach leis an domhan mór.
➢ Tacaíonn samhail éiceolaíochta Bronfenbrenner don
fhorbairt dhaonna leis an tuairim seo agus cruthaíonn
sí tuiscint chuimsitheach chórais-bhunaithe don
fholláine.

Bronfenbrenner

Cúinsí Cosanta a bhaineann le cothú na folláine
 caidrimh dhearfacha le comhscoláirí agus le múinteoirí

 mothú láidir chomhuintearais, nasc daingean leis an scoil mar
thoradh ar atmaisféar dearfach scoile
 deiseanna don fhoghlaim shóisialta agus mhothúchánach
 deiseanna chun eolas agus scileanna a fhorbairt i leith
máistreachta agus féiniúlachta
 folláine phearsanra na scoile
 prótacail agus córais thacaíochta
 deiseanna chun scileanna a fhorbairt chun strus a d’fhéadfadh a
bheith bainteach le hobair na scoile a bhainistiú.

Cúinsí Baoil a bhaineann le cothú na folláine
 dícheangal, asláithreacht, scoiteacht agus fágtha asat féin
 foréigean/ionsaitheacht, bulaíocht agus deacrachtaí caidrimh
 gnóthachtáil/foghlaim, deacrachtaí/riachtanais speisialta
oideachais ar a n-áirítear riachtanais shóisialta, mhothúchánacha
 difríochtaí cultúrtha
 aistrithe scoileanna
 teagmháil lag idir an teaghlach agus an scoil
 smacht ró-dhian agus neamhsheasmhacht sa chur i bhfeidhm
 easpa deiseanna chun foghlaim shóisialta agus mhothúchánach a
fhorbairt, réiteach fadhbanna agus scileanna cóipeála san
áireamh.

Contanam Tacaíochta

Ba chóir do chothú na folláine a bheith ag tarlú i
ngach gné den teagasc agus den fhoghlaim.
Caitheann leanaí agus daoine óga formhór an lae
sa seomra ranga agus, dá bhrí sin, cuireann an
taithí a bhíonn ar an teagasc agus ar an
bhfoghlaim acu ó lá go lá go mór lena bhfolláine.

Príomhtheachtaireachtaí
Bíonn ról ríthábhachtach ag scoileanna agus ag
lárionaid oideachais in Éirinn i gcothú na folláine trí raon
gníomhaíochtaí agus cuir chuige chun tacú le forbairt
 acadúil,
 fhisiciúil,
 mheabhrach,
 mhothúchánach,
 shóisialta agus
 spioradálta
gach leanbh agus duine óg.

Príomhtheachtaireachtaí (ar lean)
Tá sé i gceist go gcinnteoidh fís agus ardmhian na Roinne
Oideachais agus Scileanna do Chothú na Folláine, faoi
2023:
• go mbeidh cothú na folláine i gcroílár an éitis ag gach scoil
agus lárionad oideachais.

• go gcuirfidh gach scoil agus lárionad oideachais cuir chuige
agus tacaíocht fianaise-bhunaithe ar fáil, oiriúinaithe don ghá
atá ann, chun folláine a leanaí agus a ndaoine óga go léir a
chothú
• go mbeidh Éire aitheanta mar cheannródaí sa réimse seo.

Príomhtheachtaireachtaí (ar lean)
• Chun an polasaí seo a chur i bhfeidhm is gá do gach scoil
agus lárionad oideachais, faoi 2023, an próiseas
Féinmheastóireachta Scoile (FMS) a úsáid chun tús a chur le
timthriail athbhreithnithe agus forbartha do chothú na folláine.
• Beidh tacaíocht ag scoileanna agus ag lárionaid oideachais don
phróiseas seo trí úsáid a bhaint as an gCreat Cleachtais Folláine
agus as Acmhainní Folláine ar líne.

Príomhphrionsabail
Leanbh/Duine óg - lárnach: - Éilíonn a leithéid meas
agus ómós a léiriú do ghuth leanaí agus daoine óga agusa
gceangaltas agus a gcóngas le pobal na scoile a chothú

➢ Cothrom, cóir agus ionchuimsitheach -Caithfear na cleachtais
a bheith in oiriúint, agus iad ag tógáil ar na treisí atá cheana féin ag
leanaí agus daoine óga, ag an bhfoireann, ag teaghlaigh agus ag
pobail na scoileanna

Bonn taighdeach - Cuireann an polasaí seo cleachtas ar bhonn
taighdeach chun cinn, a thugann le chéile cleachtas agus saineolas
áitiúil agus an fhianaise is fearr ón taighde

Príomhphrionsabail (ar lean)
Fócas ar thorthaí: - Cothaíonn an polasaí seo
cleachtais fheabhsaithe ar bhonn leanúnach agus
úsáid sonraí bainteach le torthaí
Páirtnéireacht/Comhoibriú: Tá comhfhreagracht i gceist
maidir le folláine ár leanaí agus ár ndaoine óga.
Baineann comhoibriú i bpáirt le ranna agus le
gníomhaireachtaí eile go lárnach lena dheimhniú go
ndéantar an polasaí a chur i bhfeidhm.

Rud ríthábhachtach go bhfuil aosach tacúil
amháin i saol dhuine óig mar thaca dá
fholláine, dá fhéinmhuinín, agus dá chumas
déileáíl le deacrachtaí.
Ceist – An tusa an t-aosach maith amháin sin? B’fhéidir é…

Acmhainní & Foilseacháin

Acmhainní
Litearthachta
NEPS
•

•

Idirghabhálacha
Éifeachtacha do
Léitheoirí atá ag
Streachailt

•
•

Riachtanais Speisialta
Oideachais

Riachtanais Speisialta
Oideachais

(Bunscoileanna)

(Iarbhunscoileanna)

Contanam Tacaíochta
(Treoirlínte do
Mhúinteoirí)
Contanam Tacaíochta
(Pacáiste Acmhainní do
Mhúinteoirí)

•
•

Teacht aniar agus
Inniúlacht Shóisialta
agus Mhothúchánach a
•
Chur Chun Cinn

Contanam Tacaíochta
(Treoirlínte do Mhúinteoirí)
Contanam Tacaíochta
(Pacáiste Acmhainní do
Mhúinteoirí)

Oileann a lán síceolaithe
•
SNSO múinteoirí chun cláir
agus cleachtais fianaisebhunaithe a chothaíonn teacht
aniar agus inniúlacht shóisialta
agus mhothúchánach i bpáistí
agus i ndaoine óga a chur i
bhfeidhm.

•
•

Deacrachtaí
Iompraíochta,
Mothúcháin agus
Sóisialta

•

Contanam
Tacaíochta
(Treoirlínte do
Mhúinteoirí)

Bileog do
Thuismitheoirí
Ceisteanna a
Chuirtear go
Minic

Comhad Tacaíochta Dalta
•
•

Treoirlínte
Foirm

Áirítear mar chuid acu seo An
Clár The Incredible Years
Teacher Classroom
Management (TCM) agus Na
CláirFRIENDS. Chun
tuilleadh eolais a fháil ar na
cláir seo cliceáil le do thoil ar
na naisc seo a leanas:

Cur chuige
Cothromaithe i
Leith na
Litearthachta i
mBunranganna na
Bunscoile

(Bunscoileanna)

Eolas do
Thuismitheoirí

•

Folláine in IarBhunscoileana

Foirne Tacaíochta
Daltaí

Ag Freagairt do
Theagmhais Chriticiúla

(Iarbhunscoileanna)

•
Treoirlínte agus Ábhair Acmhainne
do Scoileanna

Treoir maidir le
Foireann a Bhunú
nó le hAthbhreithniú a
Dhéanamh ar Fhoireann
atá ann Cheana

•

•

•
•
•

Beartas Agus Plean
Teagmhais Chriticiúil
Creatlach (Teimpléid R19
R20 R21)
Fogra Samplach Do Na Meáin
(Teimpléad R4)
Litir Shamplach Chuig
Tuismitheoirí Bás Tobann Timpiste (Teimpléad R2)
Litir Shmplach Chuig
Tuismitheoirí - Bás
Foréigneach (Teimpléad R3)

An Clár Incredible Years
TCM
Na Cláir FRIENDS

Treoirlínte do Chothú na
Meabhairshláinte agus do
Chosc an Fhéinmharaithe
Folláine in IarBhunscoileanna:
Achoimre

Folláine i
mBunscoileana
•

Folláine i
mBunscoileanna

Treoirlínte, Leideanna agus
Bileoga do Thuismitheoirí
agus Mhúinteoirí
•
•
•
•
•

•

Acmhainní Chun
Folláine a Chothú
i mBunscoileanna

•
•
•

Reading and Dyslexia
Organisational and Motor
Skills
Language Skills
Cognitive Skills
Transfer from Primary to
Post-primary
School Refusal
Social Skills Groups
Listening to young people and
promoting dialogue
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