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AN BHILEOG FHAISNÉISE DO
THUISMITHEOIRÍ MAIDIR LE OCG
CAD ATÁ I GCEIST LE OIDEACHAS CAIDRIMH AGUS GNÉASACHTA (OCG)?
Tá Oideachas Caidrimh & Gnéasachta (OCG) ina phríomhchuid
den churaclam um Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte
(S.P.H.E.) sa bhunscoil. Tugann OCG deiseanna do leanaí eolas,
dearcaí, creidimh agus scileanna praiticiúla a fhorbairt atá
riachtanach chun caidrimh phearsanta shláintiúla a bhunú agus
a chothú leo féin agus le daoine eile. Chomh maith le foghlaim
faoi chaidrimh, tugann OCG cuireadh do leanaí coincheapa ar nós
forbairt choirp agus gnéasacht an duine a iniúchadh. Scrúdaítear
ábhair le leanaí de chineál bíseach atá oiriúnach ó thaobh na
forbartha de le linn a gcuid oideachais bunscoile. I measc na
n-ábhar a ndírítear orthu in OCG tá iniúchadh ar mhothúcháin, ar chairdeas, ar theaghlaigh chuimsitheacha,
ar an gcaithreachas agus ar thoircheas. Más mian leat an curaclam OCG, cáipéisí teagaisc agus acmhainní a
fheiceáil, déan é sin le do thoil ar an nasc seo a leanas ag an tSeirbhís Forbartha Gairmiúla do Mhúinteoirí
(PDST) https://www.pdst.ie/primary/healthwellbeing/RSE

CÉN FÁTH AR CHÓIR DOM OCG A MHÚINEADH DO MO LEANAÍ?
Mar thuismitheoir, is túsa príomh-mhúinteoir do linbh! Díreach mar a
chuidíonn tú le do leanbh fás agus forbairt ar bhealaí eile, cuideoidh
OCG leo na scileanna, na dearcaí agus na luachanna a theastaíonn
uathu a bhaint amach chun caidreamh sláintiúil a bheith acu leo
féin agus le daoine eile. Insíonn taighde dúinn go bhfuil tionchar
dearfach ag oideachas gnéasachta ar eolas sláinte gnéis daoine óga
agus ar a n-iompraíochtaí gaolmhara. (UNESCO 2018)
Thabharfadh taighde le déanaí in Éirinn le tuiscint go mbraitheann
tuismitheoirí go ginearálta gur ábhar tábhachtach é OCG le plé
lena gcuid leanaí sa bhaile. Mar sin féin, braitheann go leor tuismitheoirí nach bhfuil an cumas acu é seo a
dhéanamh go héifeachtach. (Conlon 2018) Mar sin is féidir le comhráite cruinne agus oiriúnacha d’aois an
leanbh cabhrú leo iompraíochtaí sláintiúla a fhorbairt maidir le gnéasacht agus gnéas. Cuireann an t-alt seo
béim ar leideanna agus acmhainní is féidir leat a úsáid chun cabhrú leat sa chás seo.
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LEIDEANNA MAIDIR LE LABHAIRT LE DO LEANBH FAOI OCG
1. Tosaigh go luath agus bain úsáid as teanga anatamaíochta cheart
Is í an chumarsáid oscailte bunchloch OCG atá ar an ardchaighdeáin. Mar is amhlaidh le hábhair eile, is
fearr ‘deiseanna foghlamtha’ a tharlaíonn go nádúrtha a úsáid chun labhairt le do leanbh faoi ghnéasacht.
D’fhéadfadh sé a bheith chomh simplí le teanga anatamaíocht cheart (bod & balbha/pit) a úsáid agus baill
ghiniúna á lipéadú sa seomra folctha in ionad ainmneacha neamhfhoirmiúla. Trí théarmaíocht cheart a
mhúineadh do do leanbh go luath, tá timpeallacht á chruthú agat le haghaidh cumarsáid oscailte, shláintiúil
agus dearfach faoin gcorp. I mbunscoileanna na hÉireann, clúdaítear an teanga anatamaíochta de i gcuraclaim
OSPS na Naíonán Sóisearach / Sinsearach agus san curaclaim Eolaíochta. Múineann go leor múinteoirí naíonán
an teanga seo tríd an ngníomhaíocht seo a leanas -is féidir leat triail a bhaint aisti sa bhaile freisin!

Tabhair folcadh don bhábóg!
Beidh ort bábóg atá ceart ó thaobh anatamaíochta de a úsáid, (ar fáil ar líne agus i siopaí bréagán)
folcadh bréagán agus uirlisí eile atá in úsáid le linn am folctha. Ainmnigh na codanna coirp go léir
agus tú á ní. Spreag do leanbh an rud céanna a dhéanamh. Lean an ghníomhaíocht seo trí ‘Bláth
Chumhachtach Thomáis” a léamh le do leanbh. Cuireann an scéal seo béim ar an téarmaíocht atá
ceart agus an múinteoir ag níochán an linbh sa scéal. Tagann leabhrán faisnéise leis an leabhar atá
deartha go sonrach do thuismitheoirí darb ainm ‘Ag labhairt le do pháiste óg faoi chaidrimh, gnéas
agus fás aníos’ agus tá sé ar fáil le híoslódáil nó le hordú saor in aisce ar www.healthpromotion.ie. Is
féidir iad a órdú as Béarla freisin.
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2. Coinnigh simplí agus macánta é
Coinnigh do chuid freagraí simplí agus gonta. Seachain in iomarca míniú a dhéanamh. Más mian le do
leanbh níos mó a chloisteáil, iarrfaidh said ort. Tugann an nasc seo a leanas freagraí atá oiriúnach ó thaobh na
forbartha de ar chuid de na ceisteanna a d’fhéadfaí a chur ort;
https://www.sexualwellbeing.ie/for-parents/sample-questions-and-answers/

3. Déileáil leis na ceisteanna ‘casta’
Agus ceisteanna ‘casta’ á bhfreagairt aige, iarr ar do leanbh ceisteanna a shoiléiriú ar dtús chun an t-eolas atá
acu cheana a thuiscint sula dtugann tú eolas bhreise dóibh. Muna bhfuil tú cinnte conas freagra a thabhairt
láithreach, abair leo go dtiocfaidh tú chucu níos déanaí leis an bhfreagra. Tá
sé thar a bheith tábhachtach go bhfreagróidh tú a gceist chomh luath agus
is féidir leat ina dhiaidh sin.

4. Ag caint faoi caithreachais agus caidreamh collaí
Is acmhainn OCG ar líne saor in aisce é Busy Bodies chun cabhrú leat agus tú
ag caint le do leanbh atá níos sine faoi caithreachais agus caidreamh collaí.
Is éard atá ann ná sraith físeán le leabhrán a ghabhann leis agus is féidir
teacht air ar an nasc seo a leanas;
https://www.healthpromotion.ie/health/inner/busy_bodies

5. Múin úinéireacht choirp.
Tá sé tábhachtach a mhúineadh do do leanbh gur leo a gcorp agus nach
gá dóibh ligean do dhuine ar bith teagmháil a dhéanamh leo ar bhealach
a fhágann go mbraitheann siad neamhshábháilte nó míchompordach.
Is é seo an tús chun do pháiste a theagasc faoi mhí-úsáid leanaí. Ar scoil,
úsáidimid an clár Bí Sábháilte chun an teachtaireacht seo a theagasc agus is féidir
leat an clár seo a fheiscint ar an nasc seo a leanas: https://www.pdst.ie/staysafe

6. Fíricí a mhúineadh.
Labhair le do leanbh faoi do chreideamh agus do thuairimí féin ar chúrsaí gnéasachta, lena n-áirítear an rud a
dhéanann caidreamh sláintiúil.

7. Éist le do leanbh. Bí i do thuismitheoir atá “so-inste”.
Is í an éisteacht eochair na cumarsáide maithe. Beidh a fhios ag do
leanbh muna bhfuil tú compórdach go hiomlán lena bhfuil á rá acu.
Tóg am chun suí nó siúl leo agus éisteacht lena bhfuil le rá acu, go
háirithe agus iad ag plé a gcuid imní, imní nó eagla.

8. Níl tú i d’aonar! Déan teagmháil agus lorg
tacaíochta!
Ceangail le baill theaghlaigh nó le cairde a bhfuil leanaí den aois
chéanna nó níos sine acu. D’fhéadfadh go mbeadh leideanna úsáideacha acu. Ansin déan cinneadh ar an
gcomhairle a mheasann tú is oiriúnaí duit féin agus do do leanbh. Ceangail le scoil do pháiste le haghaidh
tacaíochta. Beidh tú in ann polasaí OCG do scoile a fháil ar shuíomh gréasáin na scoile. Labhair le múinteoir do
linbh má tá aon imní ar leith agat. Beidh siad in ann tacaíocht a thabhairt duit agus tú a threorú chuig acmhainní
úsáideacha eile chun cabhrú leat.
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ACMHAINN NUA DO THUISMITHEOIRÍ!

(An Roinn Sláinte 2020, Ag déanamh comhráite beaga as an ‘gComhrá Mór’)

Cruthaíodh an acmhainn seo saor in aisce do thuismitheoirí / chúramóirí i gcomhar le Leabharlanna Éireann. Is é
aidhm an leabhráin seo ábhair mholta a sholáthar duit ar mhaith leat a phlé le do leanbh ag aoiseanna áirithe.
Tá na hacmhainní go léir dá dtagraítear sa leabhrán seo ar fáil saor in aisce le fáil ar iasacht tríd an líonra
leabharlainne poiblí. Chun cóip den acmhainn seo a ordú i mBéarla agus i nGaeilge cliceáil ar an nasc seo a
leanas: https://www.healthpromotion.ie/publication/fullListing?category=&searchHSE=big+talk&x=0&y=0
Le haghaidh faisnéise ar shuíomhanna leabharlainne agus na seirbhísí go léir atá ar fáil, féach
www.librariesireland.ie
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Féach ar roinnt acmhainní breise chun cabhrú leat sa bhaile
ACHMHAINNÍ BREISE
https://www.pdst.ie/primary/
healthwellbeing/RSE

Lámhleabhair agus acmhainní OCG do theagasc bunscoile

https://www.pdst.ie/primary/
healthwellbeing/distancelearning

Níos mó ná 100+ Acmhainní Folláine

https://www.sexualwellbeing.ie/

(Acmhainní Béarla amháin) This is the HSE’s sexual health website
and has a section to help parents talk with their children about
relationships, sexuality and growing up.

https://www.pdst.ie/staysafe

Seo an nasc leis an gclár éigeantach um chosc ar mhí-úsáid leanaí
agus frithbhulaíocht ar a dtugtar ‘Stay Safe’. Gheobhaidh tú na hábhair
teagaisc agus na leabhair oibre idirghníomhacha go léir anseo.

www.mychild.ie

(Acmhainní Béarla amháin) This HSE site provides information
on all aspects of pregnancy, baby and toddler health including
healthy sexuality development.

www.webwise.ie

Tá an láithreán gréasáin seo páirt-mhaoinithe ag an Roinn
Oideachais agus Scileanna agus cuireann sé comhairle agus faisnéis
ar fáil do thuismitheoirí agus do scoileanna chun cabhrú leo
sábháilteacht ar líne a chur chun cinn dá leanaí agus dá mic léinn.

https://www.curriculumonline.ie/Primary/ This is the National Council for Curriculum and Assessment
Curriculum-Areas/Social-Personal-andwebsite for SPHE.
Health-Education-Curriculum/

ACMHAINNÍ DO LEANAÍ LE RIACHTANAIS SPEISIALTA
https://www.nspcc.org.uk/keepingchildren-safe/support-for-parents/
underwear-rule/

NSPCC: Pants (The Underpants Rule) is a simple, inclusive
resource for teaching young children about personal safety. This
website contains adapted resources for children with additional
needs including videos for children who are deaf.

https://vkc.mc.vanderbilt.
edu/HealthyBodies/files/
HealthyBodiesAppendix-Boys.pdf

The Healthy Bodies Toolkit - Puberty Storyboards, Visuals and
PECS for Boys with Autism.

https://vkc.mc.vanderbilt.
edu/HealthyBodies/files/
HealthyBodiesAppendix-Girls.pdf

The Healthy Bodies Toolkit - Puberty Storyboards, Visuals and
PECS for Girls with Autism

CÚRSAÍ TUISMITHEOIREACHTA AGUS TUILLEADH TACAÍOCHTA
www.npc.ie

National Parents’ Council Primary

www.npcpp.ie

National Parents’ Council Post Primary

www.ifpa.ie

Irish Family Planning Association

www.belongto.ie

BeLong To Youth Service

www.teni.ie

Transgender Equality Network Ireland

Conlon, C. (2018) Supporting Parents Communicating with Children Aged 4-9 Years about Relationships,
Sexuality and Growing Up
UNESCO (2018) International Technical Guidance on Sexuality Education; WHO (2010) Standards for Sexuality
Education in Europe
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