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OIDEACHAS SÓISIALTA, PEARSANTA AGUS SLÁINTE
SA BHUNSCOIL - LEIDEANNA DO THUISMITHEOIRÍ
CAD IS OSPS ANN?
Cuireann oideachas sóisialta, pearsanta agus sláinte
(OSPS) deiseanna sonracha ar fáil chun forbairt phearsanta,
sláinte agus folláine an pháiste aonair a chothú, chun cuidiú
leis/léi caidreamh tacúil a chruthú agus a choinneáil agus
bheith ina s(h)aoránach gníomhach freagrach sa tsochaí.
Trí OSPS, is féidir le páistí creatlach de luacha, dearcadh,
tuiscint agus scileanna a fhorbairt a thabharfaidh treoir dá
gcinntí agus dá ngníomhartha san am i láthair agus san am
atá le teacht. Ós rud é go bhfuil diminsean morálta agus
spioradálta ag OSPS, téann ethos nó spiorad sainiúil an
bhaile agus na scoile i gcion go suntasach ar a fhorbairt agus
ar a chur i bhfeidhm.

Leis an gcuraclam OSPS...
•
•
•
•

cothaítear folláine, féinmhuinín agus muintearas na bpáistí
forbraítear mothú freagrachta pearsanta na bpáistí as a n-iompraíocht agus a ngníomhartha féin
cuirtear féinfheasacht agus tuiscint na bpáistí chun cinn trí chabhrú leo a gcuid mothúchán féin a
bhainistiú, cumais aonair a aithint agus a thuiscint, agus déileáil le hathruithe éagsúla
tacaítear le páistí a bheith ina saoránaigh ghníomhacha fhreagracha.

Freagracht Chomhpháirteach
Ní sa scoil a thosaíonn ná a chríochnaíonn OSPS. Bíonn tionchar suntasach ag an teaghlach agus ag
timpeallacht an bhaile ar thuiscint páistí ar an domhan, ar a ról agus a n-áit féin sa tsochaí agus ar bhealaí
iompraíochta. Cé go leanann sé seo ar feadh a saoil ar fad, éiríonn tosca eile mar na meáin chumarsáide, a
gcairde, a bpiaraí agus eispéiris indibhidiúla níos cumhachtaí i gcónaí.
Bíonn an éifeacht is mó ag clár in OSPS nuair a bhunaítear é ar chur chuige atá comhsheasmhach agus nuair
a dháiltear freagracht ar thuismitheoirí, mhúinteoirí, pháistí, bhoird bhainisteoireachta, ghairmeacha sláinte
agus bhaill ábhartha den phobal.
Is féidir féachaint ar an gcuraclam OSPS ag an nasc a leanas:
https://www.pdst.ie/sites/default/files/SPHE%20Curriculum.pdf
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CÉN FÁTH A MÚINFEÁ OSPS?
Mar thuismitheoir, is tusa príomhoideoir do linbh. Díreach
mar a chabhraíonn tú le do leanbh fás agus forbairt ar
bhealaí eile, má thacaíonn tú go coinsiasach le forbairt
fholláine do linbh cabhróidh sin leis na scileanna, dearcthaí
agus luachanna a theastaíonn uaidh chun caidrimh
shláintiúla a bheith aige leis féin agus le daoine eile a bhaint
amach. Is próiseas fadsaoil é OSPS a thosaíonn sula dtagann
an leanbh ar scoil agus a leanfaidh ar aghaidh i bhfad tar éis
dó an scoil a fhágáil.
Is iad cuspóirí leathana OSPS a mhúineadh, sa bhaile
agus ar scoil, go mbeadh ar chumas an linbh
• féinmhuinín agus mothú deimhneach féinmheasa a bheith aige/aici
•

mothú freagrachta pearsanta a fhorbairt agus tuiscint cheart ar a g(h)néasacht agus ar na próisis fáis,
forbartha agus síolraithe a ghnóthú

•

na scileanna sóisialta cumarsáide, comhoibrithe agus réiteach coimhlinte a fhorbairt agus a threisiú

•

gaolmhaireacht thacúil a chruthú agus a choinneáil anois agus amach anseo

•

tuiscint ar an mbeatha shláintiúil, cumas an iompraíocht shláintiúil a chur i bhfeidhm, agus toilteanas
chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí a chothaíonn agus a choimeádann an tsláinte buan a fhorbairt

•

braistint sábháilteachta a fhorbairt agus bheith in ann é/í féin a chosaint ar bhaol is ar mhí-úsáid

•

cinntí a dhéanamh, fadhbanna a réiteach agus gníomhú go hoiriúnach i gcomhthéacsanna éagsúla
pearsanta, sóisialta agus sláinte

•

a bheith feasach ar na nithe éagsúla a mbíonn tionchar acu ar roghanna agus ar chinntí, agus bheith
dea-aithneach fúthu

•

tosú ar na luacha agus an dearcadh a bhíonn ag daoine aonair agus ag an tsochaí a aithint, a
athbhreithniú agus a mheasúnú agus glacadh leis go mbíonn tionchar acu seo ar smaointe agus ar
ghníomhartha

•

meas a bheith aige/aici ar an imshaol agus mothú freagrachta maidir lena chúram fadtéarmach a
fhorbairt

•

roinnt de na scileanna agus den chumas atá riachtanach chun lánpháirt a ghlacadh i ngrúpaí agus sa
tsochaí a fhorbairt

•

a bheith feasach ar chuid de chearta agus de fhreagrachtaí an duine agus an phobail a eascraíonn as
bheith ag maireachtáil i ndaonlathas

•

tosú ar choincheapa na céannachta pearsanta, áitiúla, náisiúnta, Eorpaí agus domhanda a thuiscint

•

an éagsúlacht atá sa tsochaí mar aon le cion tairbhe deimhneach grúpaí difriúla cultúrtha, reiligiúnacha
agus sóisialta a léirthuiscint agus meas a bheith aige/aici orthu

•

na luachanna is dual do shochaí chóir chomhbhách a chur chun cinn ar bhealach a oireann dá n-aois
agus an tábhacht a bhaineann le tóraíocht na fírinne is na síochána a thuiscint.
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10 LEID DO THUISMITHEOIRÍ CHUN TACÚ LE FOGHLAIM DO LINBH IN OSPS
Seo a leanas roinnt leideanna praiticiúla faoin gcaoi ar féidir le tuismitheoirí OSPS a
fhorbairt sa bhaile
1. Spreagadh, Grá agus Foghlaim

Forbair féinmheas agus muinín an linbh gach uair is féidir. Léirigh grá gan choinníoll do gach leanbh, beag
beann ar chumas, ar ghaiscí nó ar iompraíocht. Tacaigh le gach iarracht agus mol í. Tabhair deiseanna don
leanbh scileanna nua a fhorbairt agus a chuid caitheamh aimsire agus cumas a leathnú. Tabhair páirt dó nuair
a dhéanann tú obair tí, cócaireacht, bácáil, etc. Cuir do leanbh ar a shuaimhneas nuair atá sé in amhras faoi
féin.

2. Scileanna Tábhachtacha Saoil a Fhorbairt

Tá an teacht aniar agus scileanna le dul i ngleic le deacrachtaí ag teastáil don fholláine. Bunaithe ar shonraí ón
International Resilience Project, tionscadal mórscála ar theacht aniar leanaí (Yates & Masten, 2012), seans go
mbeadh sé úsáideach féachaint ar na trí fhoinse seo óna bhfaigheann leanaí teacht aniar: Tá agam, táim agus
is féidir liom. Cuir na foinsí agus acmhainní atá ar fáil dó cheana nuair a bhíonn imní nó buairt air i gcuimhne
don leanbh, e.g. Tá teaghlach, baile, cairde, sláinte, etc., agam. Táim cineálta, báúil, cumasach, dúthrachtach,
etc. Is féidir liom mo dhícheall a dhéanamh, cúnamh a iarraidh, etc.
Seans go bhfuil leanaí óga gan chosaint ar scéalta nuachta gan stad gan staonadh agus go bhfuil imní
agus buairt á léiriú acu faoi víreas Covid19. B’fhéidir go mbeidh an leabhar seo úsáideach duit. Scríobhadh
é go sonrach do leanaí bunscoile agus tá sé ar fáil ar líne ag: https://nosycrowcoronavirus.s3-eu-west-1.
amazonaws.com/Coronavirus-ABookForChildren.pdf
I dteannta stíl éifeachtach tuismitheoireachta, cuimsítear sa liosta a leanas bealaí níos praiticiúla agus
níos sainiúla ina bhféadann tuismitheoirí agus cúramóirí teacht aniar a chur chun cinn i leanaí (Brooks
agus Goldstein, 2003):
Forbair an chomhbhá: Cabhraigh le do leanbh comhbhá a fhorbairt trí mhúineadh dó le machnamh a
dhéanamh ar na dúshláin a bhíonn faoi dhaoine eile agus conas na dúshláin sin a shamhlú.
Sainaithin Duine Iontaofa: Cinntigh go bhfuil duine fásta gairid tacúil ag do leanbh a mothaíonn sé
compordach rún a ligean leo.
Éist: Cinntigh go mbraitheann do leanbh nach bhfuil tú díreach ag éisteacht, ach go bhfuil d’aird ar fad ar an
méid a bhfuil á rá aige.
Glac le Leanaí Mar atá Siad: Seachain do leanbh a bhrú i dtreo nach bhfuil sé ag iarraidh dul; ina ionad sin,
comóir é as a thréithe féin.
Sainaithin Láidreachtaí: Faigh buanna do linbh amach agus tabhair misneach agus tacaíocht dó.
Tosaigh Arís: Cinntigh go bhfuil a fhios ag do leanbh go bhfuil sé ceart go leor botúin a dhéanamh; cuir in iúl
dó gur féidir foghlaim uathu agus léirigh bealaí inar féidir leis feabhsú an chéad uair eile.
Forbair Freagracht: Tabhair deiseanna do do leanbh máistreacht agus freagracht a fhorbairt; spreagfaidh sé
sin féinmheas agus éifeachtúlacht.
Cuir Rannpháirtíocht Fhiúntach ar Fáil: Cuir deiseanna ar fáil do do leanbh chun páirt a ghlacadh i
ngníomhaíochtaí atá tábhachtach dó.
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Múin Réiteach Fadhbanna: Léirigh bealaí chun dul i ngleic le fadhbanna do do leanbh, trí eiseamláir agus
spreagadh araon a chur ar fáil.
Soirbhíochas: Cuir an soirbhíochas chun cinn… Tá a fhios agam go bhfuil sé deacair anois ach éireoidh
cúrsaí níos fearr amach anseo.
Tá leideanna agus eolas sa ‘Family Wellbeing Toolkit’ maidir le caidrimh a chothú agus tacú leis an teaghlach ó
chian agus ó chóngar agus tá sé ar fáil anseo:
https://www.mentalhealthireland.ie/wp-content/uploads/2020/05/Family-Wellbeing-Toolkit-Reduced-Size.
pdf

3. Scileanna Sábháilteachta a Fhorbairt

Déan tábhacht na Scileanna Sábháilteachta atá ábhartha sa bhaile a mhúineadh do do leanaí: sábháilteacht
phearsanta, sábháilteacht san uisce, sábháilteacht ar bhóithre, sábháilteacht ar an bhfeirm, sábháilteacht
i gcás dóiteáin agus sábháilteacht sa bhaile. Cuir na teorainneacha atá i bhfeidhm chun muid a choinneáil
sábháilte i gcuimhne do leanaí. Déan an tsábháilteacht sa chócaireacht, le fearais tí, le substaintí agus le
cógais a mhúineadh. Cinntigh go bhfuil a fhios ag leanaí conas cúnamh a fháil i gcás éigeandála. Tá tuilleadh
eolais ag https://www.agriaware.ie/farmsafety.html

4. Cairdeas agus Caidrimh

Is deis mhaith é an t-ordú dianghlasála seo chun do chaidreamh féin le do leanaí a chothú, a fhorbairt agus a
fheabhsú. Caith a mhéid ama agus is féidir leo. Tabhair páirt dóibh i ngníomhaíochtaí leat gach uair is féidir. Le
haghaidh smaointe faoin súgradh, tabhair cuairt ar https://www.gov.ie/ga/feachtais/072804-none/. Airíonn
leanaí a gcairde, baill den teaghlach agus daoine muinteartha go mór uathu faoi láthair. Déan éasca dóibh
na cairdis a chothú trí bhealaí chun fanacht i dteagmháil a chur ar fáil dóibh, ar an bhfón, le scríbhneoireacht
ríomhphoist, litreach nó cárta poist, nó trí comhdhálú físeáin ar líne. Is féidir le tuismitheoirí níos mó eolais a
fháil faoi aipeanna oiriúnacha ar líne ag https://www.webwise.ie/category/parents/explainers/

5. Tacaíocht Méala

Má cailleadh daoine muinteartha le leanaí ag an am seo, spreag iad chun labhairt faoina mothúcháin. Aithin
an chaoi a mothaíonn siad agus léirigh comhbhá leo. Ag brath ar aois an linbh, d’fhéadfaidís tarraingt,
scríobh nó péinteáil chun a gcuimhní ar an duine a fuair bás a chur in iúl. Tá tuilleadh tacaíochta ar fáil ó The
Irish Childhood Bereavement Network
https://www.childhoodbereavement.ie/

6. Aistriú chuig Scoil Nua

Do leanaí atá ag fágáil na scoile sóisearaí nó ag bogadh go dtí an mheánscoil, seiceáil lena scoil nua an bhfuil
aon tacaíocht á cur ar fáil ar líne. Déan teagmháil le teaghlaigh eile a bhfuil leanaí acu sna scoileanna sin
agus socraigh comhrá fóin/ar líne inar féidir ceisteanna a chur. Is féidir teacht ar roinnt leideanna agus eolas
úsáideach ag an dá nasc a leanas.
http://www.npc.ie/training-and-resources/training-we-oﬀer/transition-from-primary-to-post-primary
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/
NEPS-Guides/Transfer-from-Primary-to-Post-primary/

7. Am Scáileáin a Chothromú

Cé gur fáiltíodh roimh chláir teilifíse agus gléasanna ar líne chun aird a tharraingt ón bpaindéim, caithfear
idirdhealú soiléir a bheith ann idir scáileáin agus gníomhaíochtaí eile. Is fiú a chur am a thabhairt do
thascanna obair baile a dhéanamh, spórt a chleachtadh, aclaíocht a dhéanamh, léamh, cabhrú leis an
timireacht, a bheith cruthaitheach agus tabhairt faoi chaitheamh aimsire agus rudaí is spéis leo. Is fiú
struchtúr, amchláir agus gnáthaimh a chruthú.

8. Bia Folláin a Ithe

Moltar amanna rialta i gcomhair béilí le sciartha maithe torthaí agus
glasraí. Cé go dtuigfeá an cathú le bheith ag ithe idir béilí, ní mholtar é
ach mar phléisiúr annamh. Tá Pirimid an Bhia agus an Treoir le hIthe go
Maith ag https://www.safefood.eu/Healthy-Eating.aspx
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9. Aclaíocht agus Sosanna Gluaiseachta

Lean Gníomhaíochtaí Lasmuigh den Seomra Ranga SFGM chun tacú le bunscileanna gluaiseachta a fhorbairt
nuair atá na scoileanna dúnta: https://www.scoilnet.ie/ga/pdst/physlit/beyond/

10. Sábháilteacht Idirlín: Níl sé riamh róluath le bheith ag smaoineamh faoi shábháilteacht ar líne,
rialúcháin tuismitheoirí, an méid ama a chaitear ar líne, cumarsáid
mheasúil, socruithe príobháideachais, etc. Tá leideanna don
tsábháilteacht ar líne curtha le chéile ag Webwise chun tacú le
tuismitheoirí agus le leanaí ag an nasc seo:
https://www.webwise.ie/parents/covid19-online-safety-advice-forparents/

Tá mol iontach Tuismitheoirí ag Webwise freisin ina gcuimsítear eolas
nuashonraithe ar aipeanna ar nós Zoom, TikTok, Houseparty, Fortnite.
Mínítear oiriúnacht aoise agus rioscaí go soiléir. Cliceáil ar an nasc seo:
https://www.webwise.ie/category/parents/explainers/
Tá réimse tacaíochtaí eile ar fáil ar ár suíomh gréasáin
https://www.pdst.ie/ga/node/6231
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