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“Is é cúram scoile oideachas oiriúnach a sholáthar do gach duine 
dá daltaí. Teastaíonn timpeallacht foghlama atá cobhsaí agus 
slán, le gur féidir é sin a dhéanamh. Ní féidir oideachas sásúil a 
chur ar fáil má bhíonn iompar bulaíochta ar siúl. Taispeánann an 
taighde go bhféadfaidh éifeachtaí sa ghearrthéarma agus san 
fhadtéarma a bheith ag an mbulaíocht ar shláinte fhisiciúil agus 
mheabhrach daltaí, ar an spéis a chuireann siad ina gcuid 
foghlama, ar a bhféinmhuinín agus ar a gcumas chun a 
dtoilmhianta agus a n-ábhar spéise a shaothrú.” 
 
(An Roinn Oideachais agus Scileanna, Gnásanna Frithbhulaíochta, 
2013; 1.1) 
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“Féadtar dul i ngleic le bulaíocht 
sa scoil trí bhearta agus straitéisí 
éagsúla a chur chun feidhme sa 
scoil féin chun a chur ar chumas 
phobal uile na scoile déileáil go 
héifeachtach leis an gcineál 
iompair sin. Aithnítear go 
mbíonn baint mhór idir tosca 
baile agus sochaíocha agus 
cásanna bulaíochta, ach 
féadfaidh an scoil a cion a 
dhéanamh chun bulaíocht a 
chosc agus níor cheart an ról 
tábhachtach sin a mheas faoina 
luach.” (ROS, 2013; 1.1.2)  

Réamhrá 
 

Tá sé i gceist go mbainfeadh scoileanna úsáid as ábhar tacaíochta frithbhulaíochta an SFGM 

chun cuidiú leo i gcur i bhfeidhm Ghnásanna Frithbhulaíochta na Roinne Oideachais agus 

Scileanna do Bhunscoileanna agus d’Iar-bhunscoileanna (2013).  

 

Beidh cothú an éitis, i dtimpeallacht na scoile, ina mbíonn an bhulaíocht do-ghlactha lárnach 

sa phlé leis an mbulaíocht. Cuidítear agus tacaítear le héiteas frithbhulaíochta scoile uile trí: 

 Polasaí frithbhulaíochta don scoil ar fad a fhorbairt. 

 Timpeallacht a chothú ina spreagtar an nochtadh ar iompar bulaíochta. 

 Feasacht ar bhearta frithbhulaíochta a ardú i measc múinteoirí, daltaí agus 

tuismitheoirí. 

 Comhaontú don scoil uile maidir le gnásanna agus tacaíochtaí. 

 Oibriú i gcomhpháirt le gníomhaireachtaí áitiúla. 

 Meastóireacht leanúnach ar éifeacht na hoibre frithbhulaíochta i gcoitinne. 

 

Molann gnásanna frithbhulaíochta na ROS cur chuige scoile uile, mar phríomheilimint den 

dea-chleachtas, chun plé le hiompar bulaíochta. 

 

Mar atá sna gnásanna, tá ról tábhachtach ag 

tuismitheoirí agus ag daltaí chun plé le hiompar 

bulaíochta agus chun plé le haon tionchar diúltach sa 

scoil ó iompar bulaíochta a bhíonn ag tarlú in áit eile. 

  

“Ní fadhb í seo ar féidir le scoileanna amháin a 

réiteach… ceist shóisialta chasta í seo agus is féidir léi 

tarlú i suíomhanna éagsúla ar a n-áirítear sa bhaile, i 

ngrúpaí clainne agus sóisialta níos leithne agus le linn 

ghníomhaíochtaí spóirt agus clubanna óige” (Plean 

Gníomhaíochta don Bhulaíocht, 2013, p.10). 
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Príomhphrionsabail an dea-chleachtais chun iompar 

bulaíochta a chosc agus a thaicleáil 
 

Léiríonn Gnásanna Frithbhulaíochta na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS) 

príomhphrionsabail an dea-chleachtais chun bulaíocht a chosc agus a thaicleáil agus iarrtar 

ar gach scoil a bheith dílis do na prionsabail seo ina bpolasaithe frithbhulaíochta.  

Is iad na príomhphrionsabail: 

 cultúr agus atmaisféar dearfach scoile ina  

o bhfáiltítear roimh dhifríocht agus éagsúlacht agus a bhíonn bunaithe 

ar uileghabhálacht 

o spreagtar daltaí chun iompar bulaíochtaí a nochtadh agus a phlé i 

dtimpeallacht neamhbhagarthach 

o gcothaítear caidrimh mheasúla i measc phobal na scoile. 

 ceannaireacht éifeachtach 

 cur chuige scoile uile 

 comhthuiscint ar a bhfuil i gceist le bulaíocht agus ar thionchair na bulaíochta 

 straitéisí oideachais agus coiscthe a chur i bhfeidhm (ar a n-áirítear bearta chun 

feasacht a ardú) a chothaíonn comhbhá, meas agus teacht aniar; agus a phléann go 

sonrach le gnéithe na cibearbhulaíochta agus na bulaíochta féiniúlacht-bhunaithe  go 

háirithe bulaíocht homafóbach agus trasfóbach; 

 maoirseoireacht agus monatóireacht éifeachtach ar dhaltaí; 

 tacaíochtaí don fhoireann 

 iompar bulaíochta a thaifead, a iniúchadh agus a athbhreithniú go leanúnach (ar a n-

áirítear, leas a bhaint as straitéisí atá ann cheana don idirghabháil) 

 meastóireacht leanúnach ar éifeachtacht an pholasaí frithbhulaíochta (Gnásanna 

Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-Bhunscoile). 
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Sainmhíniú ar bhulaíocht 
 

Dar leis na Gnásanna Frithbhulaíochta 2013 do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 

déantar bulaíocht a shainmhíniú mar iompar diúltach neamhiarrtha, bíodh sí i bhfoirm 

iompar briathartha, síceolaíoch nó fisiciúil, a dhéanann duine aonair nó grúpa in aghaidh 

duine (nó daoine) eile, agus a dhéantar arís agus arís eile.” 

 

Tá iompair bhulaíochta den chineál seo clúdaithe sa sainmhíniú neamh-uileghabhálach:  

 aonrú d’aonghnó, cúlchaint mhailíseach agus bulaíochtaí gaolmhara de chineálacha 

eile 

 cibearbhulaíocht 

 bulaíocht féiniúlacht-bhunaithe ar nós bulaíocht homafóbach, bulaíocht chiníoch, 

bulaíocht bunaithe ar bhallraíocht duine sa lucht Taistil agus bulaíocht orthu siúd le 

míchumais nó le riachtanais speisialta oideachais.  

 

Mar aon leis sin, i gcomhthéacs na ngnásanna seo, má chuirtear teachtaireacht phoiblí 

ionsaitheach nó goilliúnach, nó íomhá nó ráiteas ar shuíomh líonra sóisialta nó ar fhóram 

poiblí eile inar féidir an teachtaireacht, an íomhá nó an ráiteas a fheiceáil agus/nó a athléiriú 

ó dhaoine eile, glacfar leis gur iompar bulaíochta a leithéid.  

 

Ní chuimsíonn an sainmhíniú seo ar bhulaíocht teagmhais aonair ná teagmhais aon uaire 

d'iompar diúltach d'aon turas, lena n-áirítear téacstheachtaireacht mhaslach nó ghoilliúnach 

aon uaire nó teachtaireachtaí príobháideacha eile. Ba cheart déileáil leo seo, mar is cuí, de 

réir chód iompair na scoile. (DES, 2013, 2.1)  

 

Bulaíocht: comharthaí, minicíocht agus tionchair 
 

Is féidir le haon duine an bhulaíocht a bheith mar thaithí aige/aici. Déantar bulaíocht ar 

dhaltaí mar go mbíonn sé de thuairim go mbíonn difríochtaí ag baint leo ar bhealach éigin – 

an chuma a bhíonn orthu nó nósmhaireachtaí a bhíonn acu nó b’fhéidir, go simplí, nach ‘n-
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oireann siad’. Fágtar páiste le míchumas fisiceach nó intinne leochaileach. Is cosúil gur mó 

an chosúlacht freisin go ndéanfar níos mó bulaíochta ar dhaltaí a mbíonn tuismitheoirí acu a 

bhíonn ró-chosantach nó ró-thiarnasach. 

 

Bíonn formhór na ndaltaí a mbítear ag piocadh orthu de shíor imníoch, neamhdhiongbháilte, 

nó ionsaitheach. D’fhéadfadh íospartaigh ionsaitheacha a bheith ag gabháil den bhulaíocht 

iad féin. Uaireanta tarlaíonn an bhulaíocht do dhaltaí a bhfuil buanna ar leith acu agus iad ag 

déanamh go han-mhaith, go minic mar thoradh ar éad uatha siúd a bhíonn ag spochadh 

astu.  

D’fhéadfadh na leideanna seo a thabhairt le fios go bhfuil bulaíocht ag tarlú do dhalta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comharthaí fisiceacha 

 brú craicinn, gearrthacha gan mhíniú 

 cailiúint/dochar do rudaí pearsanta 

 ocras nó tart 

 mionbhreoiteachtaí go minic, tinnis 

chinn, tinnis bhoilge  

 fliuchadh leapa 

 easpa goile 

 iompar dúghafach, dreach fisiciúil, 

meáchan 

 stadaireacht 

 airgead breise á éileamh. 

 

 

 

 

Comharthaí bainteach leis an scoil: 

 iarrachtaí gan dul ar scoil, ag lorg go 

dtiocfadh duine in éineacht 

 drochaoibh ag teacht abhaile 

 an bealach abhaile athraithe 

 laethanta/ceachtanna á seachaint 

 imníoch sa rang 

 deacrachtaí le poncúlacht 

 díriú aigne lag 

 obair scoile titithe siar 

 tagairtí a léiríonn easpa dóchais 

 níos lú glaochanna fóin, cairde, cuirí. 

 gan fonn a bheith gafa in imeachtaí 

 abusive phone calls, texts, email 

 

Comharthaí Mothúchánacha/Síceolaíocha 

 rachtanna feirge, teasaíochta, crostachta sa bhaile 

 bulaíocht ar dheartháir, ar dheirfiúr, ar thuismitheoirí 

 páiste a bhí dea-iompartha ach ag cruthú deacrachtaí anois 

 léirithe dúlagair 

 athruithe:  giúmar, goile, pátrún codlata 

 tuirse, neamhaird dreacha 

 léirithe bróin, neamhfhiúntais tugtha le fios 

 nightmares, crying at night 

 restless, dangerous, wild, disruptive behaviour. 

 

 cynicism, black mood 

 implied or overt threats of suicide 
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Minicíocht na bulaíochta 
 

Léiríonn an tábla thíos céatadán na ndaoine óga in Éirinn a thuairiscigh i staidéar ag an 

Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS/WHO) go ndearna siad bulaíocht ar dhaoine eile ó am 

go ham agus go minic sa chúpla mí roimhe sin (EDS, 2014). 

 

 

Bulaíocht ar  

dhaoine eile 

CAILÍNÍ BUACHAILLÍ 

11 bl 13 bl 15 bl 11 bl 13 bl 15 bl 

Anois is arís 14% 16% 18% 24% 32% 31% 

Go minic 1% 2% 3% 6% 8% 8% 

 

Mar aon leis sin léiríonn an tábla thíos céatadán na ndaoine óga in Éirinn a thuairiscigh i 

staidéar ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS/WHO) go ndearnadh bulaíocht orthu ó 

am go ham agus go minic sa chúpla mí roimhe sin (EDS, 2014). 

 

 

Bulaíocht déanta orthu 

CAILÍNÍ BUACHAILLÍ 

11 bl 13 bl 15 bl 11 bl 13 bl 15 bl 

Anois is arís 31% 23% 18% 30% 32% 23% 

Go minic 9% 7% 5% 11% 12% 6% 

 

Tugann an tábla thíos léiriú ar na torthaí ó roinnt staidéar taighde a rinneadh in Éirinn ar 

mhéid na bulaíochta i measc daltaí scoile.  

 

Céatadán Aoischóhort Foinse 

40% 9 mbliana  Growing up in Ireland Study, 2009 

23% 9-16 mbliana, bulaíocht aghaidh ar aghaidh EU Kids Online, 2011 

4% 9-16 mbliana, cibear-bhulaíocht EU Kids Online 2011 

22% 9-16 mbliana, ar líne agus as líne Net Students Go Mobile 2014 

32% 10-17 mbliana, ógánaigh na dtaistealaithe State of the Nation’s Students 2012 
(Tuairisc) 
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Tionchair na bulaíochta at dhaoine aonair 
 

Is mó agus is fairsing tionchair na bulaíochta ar dhaoine aonair. Sa tábla thíos, léirítear na 

tionchair faoi thrí cheannteideal: Fisiceach, Sóisialta, agus Síceolaíoch. 

 
 

Fisiceach 

Tinneas fisiceach (Rigby 1999) 

Gorthú fisiceach (Olweus & Limber 2000) 

Ionsaí/Foréigean (Olweus 1994) 

Dochar to rudaí pearsanta nó rudaí pearsanta caillte 

 

 

Sóisialta 

Ísliú muiníne 

Uaigneas (Hawker & Boulton, 2000) 

Ísliú féinmheasa (Ross 1996) 

Aonrú sóisialta (Rigby 1996) 

Imní sóisialta (Hawker & Boulton, 2000). 

 

 

Siceolaíocht 

Eagla (Olweus 1993) 

Imní ginearálta (Rigby 1996) 

Fearg (Rigby 1996)(Borg 1998) 

Dúlagar – táscaire láidir  ar phiar-íospairt (James, 2003) 

Smaointe nó iompar féinmharaithe (James 2003)            

 

Daltaí le Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO) 
 

Is mó an seans go ndéanfar bulaíocht ar dhaltaí le RSO agus/nó le míchumais. D’fhéadfadh 

iompraíochtaí nó tréithe a bheith acu a fhágann iad níos leochailí don bhulaíocht.   

 
Déanann an Plean Gníomhaíochta don Bhulaíocht 2013 cur síos ar roinnt den taighde is 

déanaí maidir le hardleibhéil bhulaíochta i measc daltaí le RSO. Tugtar suntas go speisialta 

do leitheadúlacht na bulaíochta ar dhaltaí le hUathachas. Léirigh staidéar le déanaí  (Tippett 

et al, 2010) ar thuismitheoirí daltaí le huathachas go mbíonn an bhulaíocht mar thaithí ag 

beirt as gach cúigear dalta le huathachas agus, do dhaltaí ardfheidhmithe le huathachas, 

d’ardaigh an figiúr seo go nach mór triúr as gach cúigear. Léirigh an staidéar freisin go raibh 

buachaillí níos leochailí agus gur mó an seans go mbeidh an bhulaíocht mar thaithí ag daltaí i 

suíomhanna príomhshrutha.  
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Cur Chuige Scoile Uile don Chosc 
 

Is é an bealach is éifeachtaí do scoileanna chun feasacht a ardú agus chun iompar bulaíochta 

a chosc ná trí chur chuige ar fud na scoile, a chlúdaíonn cleachtais ranga, cur i bhfeidhm an 

churaclaim agus riachtanais gach dalta ar leith. Tá sé i gceist sa mhéid a leanann go 

gcuideofar le scoileanna na príomheilimintí do chur chuige scoile uile i leith na bulaíochta a 

chur i bhfeidhm.  

 

D’fhéadfadh, freisin, na doiciméid thacaíochta leanúnacha do bhunscoileanna agus 

d’iarbhunscoileanna ón tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO/NEPS) a bheith 

mar fhoinse luachmhar do scoileanna don ghnó seo: 

 

 Riachtanais Speisialta Oideachais – Treoirlínte do Mhúinteoirí agus Pacáiste 

Acmhainní – Contanam Tacaíochta (Bunleibhéal) 

 Deacrachtaí Iompraíochta, Mothúchánach agus Sóisialta – Contanam Tacaíochta 

(Bunleibhéal) 

 Contanam Tacaíochta don Iar-Bhunleibhéal. 

 

Dar leis an dochtúir Ken Rigby, an saineolaí idirnáisiúnta ar iompar bulaíochta, baineann dhá 

ghné leis an tasc ar bhulaíocht a laghdú: 

 an ghné réamhghníomhach nó choisctheach 

 gnéithe iarghníomhacha ag baint úsáide as modhanna idirghabhálacha 

éifeachtacha.  

 

An ghné réamhghníomhach nó choisctheach 
 

Baineann sé seo leis an tslí inar féidir le scoileanna cuidiú le daltaí caidrimh níos dearfaí a 

bhunú agus a chothabháil lena chéile agus plé ar bhealach níos fearr le coimhlint 

idirnáisiúnta. Áirítear anseo obair sna ranganna le daltaí chun níos mó comhbhá a fhorbairt, 

chun gníomhú go treallúsach nuair is gá, chun teacht aniar níos fearr a chothú, agus chun 

tacú le daoine eile a bhfuil an bhulaíocht mar thaithí acu, mar shampla, trí iompar dearfach 
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“Aithnítear sna forálacha seo 
gur cloch choirnéil é ó thaobh 
an bhulaíocht a chosc cultúr 
dearfach a bheith i réim sa 
scoil bunaithe ar mheas agus 
ar uilechuimsitheacht agus 
dearcadh fáilteach a bheith i 
réim i leith na difríochta agus 
na héagsúlachta.”  (ROS, 2013; 
6.1) 

ón duine atá sa timpeallacht. Is féidir leo seo go léir cabhrú le líon na gcásanna bulaíochta a 

laghdú a bhféadfadh, murach sin, go mbeadh gá de ghnáth le hidirghabháil ón scoil dóibh. 

Gnéithe réamhghníomhacha chun gníomhú in aghaidh 

na bulaíochta a éilíonn modhanna éifeachtacha 

idirbheartaíochta a úsáid le cásanna bulaíochta 
 

Tá aontú ó thaighde i Sasana, san Astráil, agus sna Stáit Aontaithe a deir gur minic nach n-

éiríonn le hidirghabhálacha. D’inis thart ar 30 faoin gcéad de dhaltaí do mhúinteoirí faoin 

mbulaíocht a tharla dóibh ach thug thart ar 50 faoin gcéad de dhaltaí le fios, ó shuirbhéanna 

gan ainm, nár tháinig aon fheabhas ar a gcás mar thoradh ar an insint.   

 

Atmaisféar agus timpeallacht na 

scoile 
 

Déanann Gnásanna Frithbhulaíochta na ROS cur síos ar 

lárnachas na gcaidreamh measúil i measc phobal uile na 

scoile ar a n-áirítear daltaí, foireann, tuismitheoirí, agus 

bainistíocht.  

 

Chomh maith leis sin, tá an tógáil ar chaidrimh dhearfacha ina léirítear comh-mheas agus 

comhthacaíocht i measc daltaí, foireann, agus tuismitheoirí ar cheann de na prionsabail atá 

mar bhonn ag Cód Iompair Éifeachtach (An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais, (BNLO/NEWB) 

2008). 

 

Tá sé mar dhualgas, dá réir, ar scoileanna smaoineamh ar stráitéisí agus ar thionsnaimh a 

bheidh ar fáil chun a dheimhniú go ndéantar cultúr agus atmaisféar dearfach scoile a chothú 

agus a fhorbairt. 

 

Tá fáil i dTábla A, Caibidil 6 de Ghnásanna Frithbhulaíochta 2013 na ROS ar na 

príomheilimintí a bhaineann le cultúr agus le hatmaisféar dearfach agus tá fáil in Aguisín 2 ar 
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“Teastaíonn ardleibhéal 
faireachais agus 
oscailteachta ar fud na 
scoile le cinntiú gur 
féidir dul i ngleic go cuí 
le hiompar bulaíochta.”  
(ROS, 2013; 6.3.3) 

roinnt nodanna praiticiúla chun cultúr agus atmaisféar dearfach scoile a fhorbairt. Tá fáil ar 

mholtaí breise maidir leis na gníomhaíochtaí ar féidir le scoileanna a dhéanamh chun 

caidrimh dhearfacha a chothú i BNLO, Cód Iompair a Fhorbairt: Treoirlínte do Scoileanna 

(2008) agus i “Folláine in Iar-Bhunscoileanna – Treoirlínte do Chothú na Meabhairshláinte 

agus do Chosc an Fhéinmharaithe” (SNSO, ROS, RS, FFS, 2013). 

 

(Eiseofar treoirlínte Folláine den chineál sin don bhunoideachas sna míonna atá le teacht.) 

 

Tá na tréithe a bhaineann le scoileanna a léiríonn ardleibhéal muiníne ina dtoilteanas agus 

ina gcumas gnóthaí bulaíochta a réiteach leagtha síos i dtuarascáil Ofsted, 2012. Léirigh an 

tuarascáil, go hachomair, go ndearna na scoileanna seo  

 

 aird ar leith a dhíriú ar thuairimí daltaí faoi iompar agus eispéiris bhulaíochta, agus 

gur ghníomhaigh siad mar fhreagairt air sin. 

 raon deiseanna struchtúrtha chun cúram a ghlacadh do dhaoine eile sa scoil a chur 

ar fáil do dhaltaí. 

 straitéisí a theagasc go córasach do dhaltaí chun a gcaidrimh féin le daoine eile a 

bhainistiú agus chun coimhlintí a réiteach (Ofsted,2012). 

 

Monatóireacht, maoirseacht agus tréadchúram 
 

Cuideoidh an mhonatóireacht agus an fheitheoireacht éifeachtach le himeachtaí bulaíochta 

a laghdú sa scoil. Tá a lán samplaí den tréadchúram sa, agus 

trasna, na scoile. Is féidir le córas tacaíochta láidir sa scoil a 

bheith rí-thábhachtach mar chéad chéim chun dul i ngleic leis 

na deacrachtaí, pé acu trí idirghabhálacha inscoile nó trí 

sheirbhísi le speisialtóir. Cuideoidh Foirne Tacaíochta in Iar-

Bhunscoileanna: Treoir chun Foireann a Bhunú nó chun 

Foireann atá ann cheana a Athbhreithniú (An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais, 

(SNSO) 2014) le scoileanna nuair a bhíonn córas á eagrú acu do seo. 
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Ról na ndaoine eile sa timpeallacht 
 

Bíonn róil thábhachtacha acu siúd a bhíonn sa timpeallacht nó a bhíonn mar fhínéithe i 

ndinimic na bulaíochta. Dar le staidéar amháin (Pepler & Craig, 1997), tarlaíonn 85% den 

bhulaíocht nuair a bhíonn daoine eile i láthair. Léirigh an staidéar céanna gur tharla i 60% de 

na cásanna nár mhair an bhulaíocht níos mó ná deich soicind nuair a rinne na daoine eile a 

bhí sa timpeallacht iarracht stop a chur le rudaí. I staidéar eile (Pepler & Craig, 1997), áfach, 

léiríodh nach ndearna na daoine a bhí sa timpeallacht iarracht teacht isteach sa scéal ach 

20% den am. 

 

Thug Thornberg (2007) na cúiseanna seo a leanas do neamhghíomhú daltaí don ghuais ina 

mbíonn daltaí eile: 

 a cheapadh nach mbíonn tábhacht le rud a tharlaíonn, nó gur gnáthrud é  

 a cheapadh nach bhfuil aon bhaint aige leo mar nach rabhadar páirteach sa rud a 

tharla nó nach bhfuil siad cairdiúil leis an íospartach 

 nach dteastaíonn uatha cur le náire an íospartaigh nó náire phearsanta a 

tharraingt orthu féin  

 nach dteastaíonn uatha a bheith páirteach mar nach bhfuil aon rud á dhéanamh 

ag daoine eile  

 go dteastaíonn uatha leanúint ar aghaidh lena gcuid oibre féin 

 go dteastaíonn uatha cloí leis na gnásaimh nó na hiompraíochtaí atá ann cheana 

 go mbrathann siad go mbaineann an fhreagracht le duine éigin eile.  

 

Nuair a dhéanann duine atá sa timpeallacht, nó ag faire, idiragairt chun tacú leis na 

híospartaigh nó chun go dtuigfidh an duine atá ag déanamh na bulaíochta nach bhfuil a 

(h)iompar inghlactha, is féidir lena leithéid spreagadh dearfach a thabhairt do dhaoine eile 

sa timpeallacht agus tionchair dhiúltacha na bulaíochta ar an íopartach a laghdú.  

 

Tá sé léirithe ag taighde (Menesini et al, 2003) gur féidir le múinteoirí dul i bhfeidhm orthu 

siúd atá sa timpeallacht nuair a fheiceann siad iompar bulaíochta agus is cosúla go dtarlóidh 

sé seo nuair a thagann an piaraghrúpa le chéile chun a leithéid a spreagadh.  
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“D'fhéadfadh dalta ar bith a bheith ina ábhar 

bulaíochta, ach is eol dúinn gur mó an seans go 

ndéanfar bulaíocht ar dhaltaí áirithe seachas a 

chéile. Ar na grúpaí daltaí is leochailí, tá daltaí faoi 

mhíchumas agud daltaí a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu, daltaí ó mhionlaigh 

eitneacha agus grúpaí mionlaigh, daltaí den Lucht 

Siúil, daltaí leispiacha, aeracha, déghnéasacha nó 

trasinscne, daltaí a mheastar a bhaineann le ceann 

de na grúpaí sin agus daltaí a bhaineann le grúpaí 

creidimh mionlaigh.” (ROS, 2013; 4.3.1) 

Maidir leis an gcibearbhulaíocht, ní léir sa tslí chéanna cé hiad na daoine a bhíonn sa 

timpeallacht agus cé hiad na daoine a bhíonn gafa go gníomhach sa scéal. Baineann an 

fhreagracht go minic le daoine eile seachas iad siúd amháin a chruthaíonn agus a chuireann 

an t-ábhar in airde ar líne. Is féidir iompar bulaíochta a bheith i gceist má déantar ábhar ar 

láithreán líonraithe shóisialta a roinnt, má bhítear ag tagairt, má théitear isteach ar nó má 

chuirtear leis, nó má leantar foinsí ar líne a bhfuil sé mar chuspóir ag an ábhar nó ag na 

foinsí náiriú nó dochar a dhéanamh do dhuine nó do dhaoine eile. 

 

Ba chóir don chur chuige scoile uile iarracht a dhéanamh iompar a athrú agus daltaí a 

mhealladh chun iompar bulaíochta a thuairisciú mar aon le dearcthaí frithbhulaíochta a 

athrú go hiompar frithbhulaíochta. 

 

Toisc go mbíonn dearcthaí nó tuairimí 

frithbhulaíochta ag formhór dóibh siúd a 

bhíonn sa timpeallacht nó ag faire, 

d’fhéadfadh straitéisí idirghabhála na 

daoine sa timpeallacht a mhealladh 

gníomhú chun tacú leo siúd atá ag fulaingt 

ón mbulaíocht, nuair a bhíonn a leithéid á 

thabhairt faoi deara acu.  Má déantar 

feasacht faoi ról na ndaoine atá ag faire nó 

sa timpeallacht a ardú, agus má mhéadaítear tuiscint ar thionchair na bulaíochta ar 

íospartaigh, is féidir na daoine a bhíonn mórthimpeall a spreagadh chun cabhrú leis an 

mbulaíocht a laghdú sa phiaraghrúpa. Caithfear, áfach, a mhúineadh dóibh conas freagairt 

ar bhealach slán agus cabhrach. Beidh comhthuiscint ar phróisis shoiléire don tuiscint 

tábhachtach.  

 

Leochaileachtaí daltaí le riachtanais speisialta oideachais 

(RSO): daltaí le hardchumais eisceachtúla agus le dé-

eisceachtúlacht  
 

Bíonn daltaí le RSO níos leochailí ar a lán cúiseanna, ina measc 
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 na heaspaí i bpróiseáil teanga a bhíonn go forleathan ag daltaí RSO, easpa a bhíonn 

10 n-uaire chomh hard leis an easpa sa phobal i gcoitinne 

 tuiscint theoranta ar leideanna sóisialta agus ar ghnáthnósanna sóisialta 

 bíonn scileanna sóisialta, teanga agus cumarsáide mar phríomhthréithe ina lán den 

bhulaíocht a chuireann as do dhaltaí le RSO agus/nó le míchumais 

 bíonn aistriú na foghlama i gcontúirt go minic – gan a bheith ábalta ginearálú 

 cuireann daltaí RSO níos mó  muiníne i ndaoine eile agus bíonn siad níos saonta 

 bíonn easpa tuisceana acu maidir le daoine a bheith ag piocadh orthu d’aon ghnó 

agus maidir le iompar bulaíochta a bheith á dhéanamh orthu 

 D’fhéadfadh páistí RSO eolas príobháideach a thabhairt amach- cibearbhulaíocht. 

Caithfear aird ar leith a dhíriú ar dhaltaí RSO mar chuid de chur chuige scoile uile i leith na 

bulaíochta. Mar shampla, b’fhéidir gur chóir polasaí scoile uile a ghlacadh ar scileanna 

spriocdhírithe a theagasc go sonrach. 

 

Mar aon leis sin, caithfear smaoineamh maidir le cur chuige scoile uile i leith na 

maoirseachta agus na monatóireachta ón fhoireann a mbeidh fócas ar leith acu ar an 

bhfaireachas breise a bheidh ag teastáil do dhaltaí RSO. I gcásanna áirithe b’fhéidir go 

mbeidh gá baill foirne a chur ar fáil don mhonatóireacht ar áiteanna a dtuigtear iad a bheith 

mar láithreacha bulaíochta (‘hot spots’).  

 

D’fhéadfadh freisin gur chóir cur chuige scoile-uile a ghlacadh chun prótacail a fhorbairt do 

shuíomhanna/láithreacha nach bhfuil chomh struchtúrtha céanna ionas gur féidir feidhmiú i 

gcoinne na bulaíochta m.sh. láthair cairdis i gclós na scoile; gardaí clóis; córas páirtíochta srl. 

Cultúr frithbhulaíochta a chur chun cinn agus a 

chothabháil– roinnt tionscnamh  
 

Ceistneoirí faoi rún 
 

Seo é an bealach is éascaí agus is soiléire chun eolas a fháil maidir leo siúd a bhfuil 

deacrachtaí acu plé leis an mbulaíocht ar scoil agus is féidir lena leithéid a bheith an-

úsáideach i gcur chuige scoile uile. Is féidir le scoileanna feidhmiú go réamhghníomhach trí 

úsáid a bhaint as an gceistneoir seo leis na daltaí go léir uair sa mhí nó uair sa téarma. Is 

féidir lena leithéid atmaisféar a chruthú inar féidir le daltaí a chreidiúint go bhfuil sé 
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sábháilte insint ina scoil, gur léir nach bhfuil an bhulaíocht inghlactha, go nglacann 

múinteoirí go dáiríre leis an mbulaíocht agus go mbeidh cúnamh ar fáil dóibh siúd atá gafa 

leis an mbulaíocht. 

 

Líonann gach dalta sa ghrúpa an ceistneoir frithbhulaíochta amach go príobháideach agus go 

discréideach ag an am céanna. Chomh maith le deis a thabhairt do dhaltaí féin-insint a 

dhéanamh faoin mbulaíocht, is féidir an deis a thabhairt dóibh freisin don phiara-insint; gné 

rí-thábhacht í seo chun daoine sa timpeallacht a chumhachtú chun feidhmiú go 

réamhshóisialta thar ceann daoine eile. 

 

D’fhéadfaí ceisteanna a fhreagairt sa bhaile freisin, sínithe ag tuismitheoirí agus curtha ar ais 

go dtí an scoil i gclúdach litreach dúnta. 

Seachtain an chairdis 
 

Is féidir le seachtain don chairdeas a bhíonn dea-phleanáilte a bheith an-éifeachtach chun 

suntas a thabhairt do dhearcadh na scoile a léireoidh nach nglacann an scoil le 

hiompraíochtaí bulaíochtaí, agus ag an am céanna a chothóidh dearcthaí dearfacha maidir le 

comhoibriú, cairdeas, agus comh-mheas sna caidrimh uile i bpobal na scoile. Fócas 

traschuraclaim a bheidh sa bhfócas scoile uile seo agus bainfidh sé seo le mórphobal na 

scoile agus le tuismitheoirí freisin. Is féidir le torthaí iontacha teacht ó sheachtain an chairdis 

maidir le spleodar agus spraoi ar scoil. Níos tábhachtaí fós, áfach, is féidir lena leithéid 

cabhrú leis an atmaisféar agus leis an éiteas laistigh den scoil agus tugtar teachtaireacht 

shoiléir don fhoireann uile, do dhaltaí agus do thuismitheoirí go bhfuil an scoil ag feidhmiú 

go réamhghníomhach maidir leis an mbulaíocht, nach nglactar leis an mbulaíocht, go bhfuil 

sé ceart go leor labhairt faoin mbulaíocht agus go dtabharfaidh daoine cúnamh.  

 

Comhaontú frithbhulaíochta 

 

D’fhéadfadh an fhorbairt ar chomhaontú frithbhulaíochta a chuirtear ar fáil chun plé le 

hiompar bulaíochta a bheith ina straitéis úsáideach chun feasacht a ardú i measc phobal na 

scoile faoi iompraíochtaí agus faoi ghnásanna bulaíochta. Ba chóir go n-iarrfaí ar dhaltaí, ar 

thuismitheoirí agus ar an bhfoireann an comhaontú a shíniú. Tá fáil ar chomhaontú 

samplach don fhrithbhulaíocht san aguisín. 
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Suirbhéanna scoile 

 

D’fhéadfadh sochghram bulaíochta (féach thíos an míniú), foirm bhreathnóireachta ranga, 

agus/nó ceistneoir bulaíochta a bheith an-úsáideach chun tuiscint a fháil ar a mhéid agus atá 

an iompar bulaíochta, nó gnéithe bainteach le hiompar bulaíochta, mar ghnás sa scoil. Nuair 

a bhíonn teicníc ar leith cosúil le sochghram bulaíochta nó foirm bhreathnóireachta ranga in 

úsáid chun plé le cás ar leith sa rang, beidh sé tábhachtach a chur in iúl do na múinteoirí go 

léir, a bhfuil baint acu leis na daltaí sin, faoin gcur chuige atá a ghlacadh agus go gcuirtear 

aischothú cuí ar fáil dóibh. 

 

Sochghram bulaíochta 

Straitéis úsáideach a bhíonn sa sochghram chun tuiscint a fháil ar chaidrimh i rang nó i 

ngrúpa. Is é an modh a úsáidtear ná go gcuirtear sraith ceisteanna ar gach dalta chun teacht 

ar an dinimic shóisialta i rang, agus léirítear dá réir na tionchair dhearfacha agus dhiúltacha 

sa ghrúpa. Is féidir leis seo cuidiú le tuiscint a fháil ar an struchtúr cumhachta i measc na 

ndaltaí, ar leibhéil na bulaíochta agus na híospartha, ar na daltaí atá páirteach sa bhulaíocht 

agus ar na daltaí atá i mbaol. Nuair a aithnítear an dinimic, a bhíonn i bhfolach go minic sa 

rang, bíonn deis níos fearr ag an múinteoir láidreachtaí a aithint sa ghrúpa, iad siúd a bhíonn 

sa timpeallacht a chumhachtú, agus comh-mheas a spreagadh i measc daltaí. Is féidir úsáid a 

bhaint as sochghram mar chur chuige réamhghníomhach tréadach (coisctheach) nó mar 

fhreagairt ar an toirt don bhulaíocht. Bíonn an sochghram neamh-achrannach agus is féidir 

leis cabhrú leis an bhféidearthacht ar fhrithbheartaíocht a laghdú. Cabhraíonn sé freisin  

nuair is gá do mhúinteoirí plé go caolchúiseach le fadhb ar leith mar gheall ar eagla a bheith 

ar an íospartach. Chomh maith leis sin, is féidir leas a bhaint as go rialta mar mheicníocht 

mhonatóireachta i rang-ghrúpaí. Ta fáil ar Shochghram Bulaíochta samplach in Aguisín C. 

Ceistneoir frithbhulaíochta/ cairdis: 

 

Is féidir le suirbhé rúnda do dhaltaí faoin bhulaíocht cabhrú leis an scoil tuiscint a fháil ar 

fhairsinge, ar shuíomhanna, ar mhinicíocht, agus ar nádúr an iompair bhulaíochta. Is féidir le 

múinteoir ranga/bliainmhúinteoir an suirbhé a dháileadh. Tá sampla ar fáil sna haguisíní. 

 

Piaramheantóireacht: 

 

Tacaíonn a lán daoine óga, tuismitheoirí, agus múinteoirí le coincheap na gclár 

piaramheantóireachta (Cassidy et al., 2013). Mar sin féin, ní bheidh éifeacht ag baint leis na 
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hidirbheartachtaí seo ach nuair a bhíonn dóthain oiliúna ar fáil do mheantóirí chun a bpiaraí 

a mheantóireacht agus nuair a bhíonn tacaíocht leanúnach ar fáil ó dhaoine fásta le linn an 

phróisis (Thompson & Smith, 2010). Ta an-tábhacht ag baint leis seo i ngeall ar an taighde a 

chruthaíonn gur féidir le hidirghabhálacha cur leis an íospairt (Farrington & Ttofi, 2009). Ní 

cóir go bhfeicfí piaramheantóireacht agus idirghabhálacha eile ó phiaraí mar 

idirghabhálacha iontu féin chun an chibearbhulaíocht a shárú. Beidh gá le hiarracht den 

chineál céanna ó údaráis na scoile chun timpeallacht oscailte agus muiníneach a chruthú 

don uile dhalta ionas go mbeidh muinín acu a dtaithí ar an gcibearbhulaíocht a thuairisciú do 

na húdaráis ábhartha. Caithfidh údaráis na scoile monatóireacht a dhéanamh ar na piaraí 

lena chinntiú go dtarlaíonn rudaí mar is cóir mar, i gcásanna áirithe, d’fhéadfadh achrann a 

bheith i measc na ngrúpaí meantóireachta (Paul, Smith & Blumberg, 2010). 
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“Tá spás i ngach ábhar le dearcadh a chothú ar mhaithe le 
meas ar chách; a thábhachtaí atá an éagsúlacht; conas 
réamhchlaonadh agus steiréitíopáil a sheachaint agus béim a 
leagan ar a neamh-inghlactha atá iompar bulaíochta”.  

(Plean Gníomhaíochta don Bhulaíocht, 2013) 

Cosc Rang-Bhunaithe 
 

Mar aon leis an gcur chuige scoile uile, caithfear aird ar leith a dhíriú ar an tslí inar féidir, 

lastigh den seomra ranga, plé leis an bhfeasacht ar iompar bulaíochta agus é a chosc. 

Bainistíocht agus eagrú ranga 
 

Gné thábhachtach den chosc frithbhulaíochta sa seomra ranga ná rannpháirtíocht 

ghníomhach na ndaltaí maidir le rialacha a fhorbairt agus réimsí smachta a mholadh dóibh 

siúd a sháraíonn na rialacha. Chun atmaisféar dhearfach scoile a fhorbairt ina mbrathann na 

daltaí cumhachtaithe tá sé tábhachtach go n-aithneofaí ról rí-thábhachtach na ndaltaí féin 

maidir lena leithéid d’atmaisféar a chruthú. 

 

Léiríonn taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta arís agus arís eile gur é/í an múinteoir ranga 

cáilithe an gairmeoir is fearr chun obair go tuisceanach agus go leanúnach le daltaí agus gur 

féidir leis/léi tionchar an-mhór a bheith aige/aici ar dhearcthaí, ar luachanna agus ar iompar 

i ngach gné den oideachas sláinte. 

 

Tá sé riachtanach go gcruthaítear timpeallacht ranga a bhíonn sábháilte agus a ghlacann 

cúram, a léiríonn an meas céanna ar chearta agus ar fhreagrachtaí an uile dhuine. Caithfidh 

daltaí a bheith soiléir maidir lena gcearta agus lena bhfreagrachtaí i leith na bulaíochta sa 

rang agus caithfidh tuiscintí soiléire a bheith acu faoin tslí ina bpléifidh an múinteoir ranga 

lena leithéid. 

 

Cé gur iad na múinteoirí atá freagrach as an iompar sa rang agus cé nár chóir dóibh cur suas 

le hiompar bulaíochta, léiríonn taighde gur fearr a phléann daltaí le suíomhanna ina mbíonn 

siad féin páirteach sna rialacha agus go mbrathann siad níos cumhachtaithe maidir lena gcur 

i bhfeidhm. Cuidítear le meas agus iompraíochtaí réamhshóisialta a fhorbairt nuair a bhíonn 

daltaí páirteach i gcumadh na rialacha ranga. Ba chóir do na rialacha a bheith soiléir, simplí, 

agus bainteach leis an uile dhuine.   
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Ba chóir do rialacha agus do fhreagrachtaí ranga cur síos a dhéanamh ar an iompar a 

bhfuiltear ag súil leis ó dhaltaí sa rang, sa chlós, agus sa scoil. Caithfear samplaí maithe 

d’iompar bulaíochta a mhíniú go soiléir do dhaltaí, ar a n-áirítear cibearbhulaíocht, bulaíocht 

ionannas bhunaithe agus bulaíocht homafóbach. Caithfidh na rialacha ranga a thabhairt le 

fios go soiléir go n-abróidh daltaí ‘ná déan’ le haon rud a shíleann siad atá mícheart agus go 

ndéanfaidh siad a n-ábhar imní a chur in iúl don mhúinteoir ranga. Tá fáil ar mholtaí chun 

comhaontú frithbhulaíochta ranga a fhorbairt sna hAcmhainní OSPS ar nós na cláir Bí 

Sábháilte agus Misneach (bunleibhéal) agus na Ceachtanna Cool School (Iar-Bhunleibhéal).  

 

Is maith an cleachtas na rialacha / cearta agus freagrachtaí ranga a chur ar crochadh ar 

bhallaí an tseomra ranga – bíodh siad mar ‘rialacha órga’ nó ‘cairt ranga’.   

 

Cothaíonn cur i bhfeidhm na rialacha go leanúnach caidrimh dhearfacha idir dhaltaí agus 

mhúinteoirí laistigh den rang agus deimhníonn sí ‘eitic cúraim’ ina dtuigeann daltaí go 

nglacann an múinteoir go dáiríre leis an mbulaíocht.  

Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte 
 

Is é an tOideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) an comhthéacs uileghabhálach 

don obair fhrithbhulaíochta ar scoil. Tá sé i gceist ag an OSPS tacú le forbairt phearsanta, le 

sláinte, agus le folláine daoine óga agus cuidiú leo caidrimh thacúla a chruthú agus a 

chothabháil. Gné den churaclam bunscoile í inar féidir tionchair dhearfacha agus buan a 

chur i bhfeidhm ar dhearcthaí, ar luachanna agus ar scileanna daltaí. Cuireann an creat 

solúbtha atá molta san OSPS ar chumas scoileanna bearta dearfacha a phleanáil agus a chur 

i bhfeidhm ar an mbealach is fearr a oireann do riachtanais aonair na ndaltaí. Tá soláthairtí 

sa churaclam bunscoile agus iar-bhunscoile chun íospairt agus dochar i measc daltaí a chosc. 

Do bhunscoileanna feidhmíonn an clár ‘Bí Sábháilte’ chun cur le scileanna féinchosanta an 

dalta thar raon suíomhanna agus chun daltaí a mhealladh chun a chur in iúl do dhuine fásta 

nuair a bhíonn ócáidí dochair i gceist. Tá an curaclam OSPS mar ghné éigeantach den 

churaclam bunscoile agus de churacalm reatha na Sraithe Sóisearaí ag an iar-bhunleibhéal. 

Cothaíonn dearadh an OSPS forbairt phearsanta agus folláine daltaí agus is féidir am a chur 
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ar fáil chun díriú ar ghnéithe a bhaineann le bulaíocht, ina measc réiteach aighnis, cairdeas, 

sábháilteacht agus caidrimh.  

Is féidir deiseanna a fháil chun chun plé le gnéithe bainteach le bulaíocht i réimsí eile den 

churacalm m.sh. tríd an Oideachas Saoránach, Sóisialta, Polaitiúil (OSSP) sna hiar-

bhunscoileanna – gnéithe ar nós príobháideacht, cearta agus freagrachtaí, agus feasacht a 

mhéadú ar an mbulaíocht agus ar na tionchair a thagann ón mbulaíocht. 

Mar aon le cur i bhfeidhm foirmiúil na gcuraclam a phléann go díreach leis an mbulaíocht, 

ba chóir leas a bhaint freisin as deiseanna neamhfhoirmiúla chun plé le nithe de réir mar a 

thagannn siad chun cinn. 

An curaclam OSPS agus daltaí le RSO  
 

I ngeall ar leochaileachtaí breise na ndaltaí le RSO, caithfear aird ar leith a dhíriú ar an tslí 

inar féidir cumas na ndaltaí seo a fheabhsú maidir leis na torthaí foghlama dóibh ón 

gcuraclam OSPS. Seans go mbeidh níos mó ama ag teastáil ó dhaltaí RSO chun na 

coincheapanna sna ceachtanna a iniúchadh agus/nó go mbeidh gá acu le deiseanna 

breiseanna chun na straitéisí agus na scileanna a bheidh de dhíth orthu dá bhféinchosaint a 

fhorbairt. Chuige sin ba chóir do na múinteoirí acmhainne/tacaíochta foghlama dul ar ais ar 

na ceachtanna ar shábháilteacht phearsanta agus ar fhrithbhulaíocht ar bhonn duine-le-

duine nó i ngrúpaí beag de réir mar a oireann.   

Mar aon leis sin, d’fhéadfadh Treoirlínte na CNCM do mhúinteoirí agus do dhaltaí le 

míchumais fhoghlama ginearálta tacaíocht bhreise a sholáthar do mhúinteoirí agus iad ag 

soláthar don difreálú ag daltaí RSO. 

Acmhainní ar fáil ag www.ncca.ie  nó www.sess.ie/resources/curricular-material/  

 

Curaclaim OSPS an iar-bhunleibhéil: 
 

Freagraíonn an clár OSPS do shainéiteas gach scoile ar leith. Ní féidir leis na dearcthaí, na 

scileanna, agus na luachanna a chothaítear sa rang OSPS bláthú i gceart ach i scoil ina 

bpléitear le meas agus le dignit le baill uile phobal na scoile. In atmaisféar scoile ina mealltar 

http://www.sess.ie/sites/all/modules/wysiwyg/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/Resources/Cirricular_Material/PP_SPHE.pdf
http://www.sess.ie/sites/all/modules/wysiwyg/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/Resources/Cirricular_Material/PP_SPHE.pdf
http://www.ncca.ie/
http://www.sess.ie/resources/curricular-material/
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cumarsáid oscailte, ina ndéantar plé go cuiditheach le coimhlint agus ina gcothaítear 

ardchaighdeáin i ngach gné dá cuid oibre cothaítear timpeallacht ina n-éiríonn go geall le 

croíphrionsabail an OSPS. 

 

Is iad deich modúl an OSPS ná 

 Muintearas agus Imeascadh 

 Féinbhainistíocht – Feidhm 

 Scileanna Cumarsáide 

 Sláinte Fhisiceach 

 Cairdeas 

 Oideachas Caidrimh & Gnéasachta (OCG) 

 Sláinte Mhothúchánach 

 Tionchair agus Cinntí 

 Úsáid Substaintí 

 Sábháilteacht Phearsanta 

 

Déantar an OSPS a theagasc ar bhealach iomlánaíoch bíseach agus is féídir le gach modúl 

bulaíocht agus iompar bulaíochta a chlúdach. Tá naisc níos láidre ag modúil áirithe leis an 

mbulaíocht. 

OSPS agus Creat na Sraithe Sóisearaí nua 
 

Tá ocht bprionsabal mar bhonn le Creat na Sraithe Sóisearaigh (Deireadh Fómhair 2012), 

ina measc ‘folláine’ agus ‘oideachas uileghabhálach’. Tugann an creat le fios go soiléir go 

mbeidh raon príomhscileanna á sealbhú ag daltaí le linn na Timthrialla Shóisearaigh, ar a n-

áirítear: mé féin a bhainistiú; fanacht folláin; cumarsáid; agus obair le daoine eile. 

 

Aithnítear sa chreat ceithre ráiteas foghlama is fiche. Is féidir cúig cinn de na príomhráitis 

foghlama a bhaint amach trí chur i bhfeidhm an OSPS: 

• feasacht ar luachanna pearsanta agus tuiscint ar phróiseas chun cinntí 

morálta a dhéanamh; 
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• tusicint agus  meas ar an mbealach ina gcuireann luachanna, creidimh 

agus traidisiúin éagsúla leis na pobail agus leis an gcultúr ina gcónaíonn 

sé/sí; 

• an fheasacht, an t-eolas, na scileanna, na luachanna agus an t-

inspreagadh aige/aici le maireachtáil go hinbhuanaithe; 

• déanann gníomh chun a leas féin agus leas dhaoine eile a chosaint agus a  

chothú; 

• úsáideann an teicneolaíocht agus uirlisí na meán digiteacha chun 

foghlaim, chun cumarsáid a dhéanamh, chun obair agus chun 

smaoineamh go comhoibríoch agus go cruthaitheach ar bhealach 

freagrach agus eiticiúil. 

Tá sé ríthábhachtach go leanann tuiscint bhainistíocht na scoile ar an tábhacht a bhaineann 

le hOSPS a chur ar fáil don uile dhálta, mar ábhar ann féin nó mar ghearrchúrsa.  

Acmhainní curaclaim iar-bhunscoile: 
 

Tá forbairt déanta ar na hacmhainní seo a leanas chun tacú le múinteoirí iar-bhunscoile 

OSPS a chur i bhfeidhm: 

 

B4Udecide OCG na Sraithe Sóisearaí.  
 

Bíonn ról criticiúil ag an OCG chun daoine óga a thacú agus a ullmhú don ghluaiseacht ón 

ógántacht go dtí an aosacht. Bíonn iliomad teachtaireachtaí contrártha á fháil acu óna 

gcairde, ó phiaraghrúpaí agus ó na meáin faoi chaidrimh, faoi ghnéasacht, agus faoi iompar 

gnéasachta. Cuidíonn an pacáiste seo le daltaí cairdeas agus caidrimh a iniúchadh ar 

bhealach mínitheach. 

Tá an acmhainn ar fáil do mhúinteoirí a ghlacann páirt sa bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach 

(FGL). Tuilleadh eolais ar fáil ó  www.OSPS.ie 

 

TRUST – OCG na Sraithe Sinsearaí.  
 

http://www.sphe.ie/


 
 

25 
 

Tá an pacáiste seo bunaithe ar na topaicí sa tSraith Shóisearach agus déanann sé Caidreamh, 

Gnéasacht agus Sláinte Ghnéasachta a iniúchadh agus a fhorbairt ar bhealach aoisoiriúnach. 

Próiseas ar feadh an tsaoil atá san OCG ina bhfaightear eolas agus tuiscint, agus ina 

ndéantar dearcthaí, creidimh agus luachanna faoi fhéiniúlacht ghnéasach, faoi chaidrimh 

agus faoi dhlúthchaidrimh a fhorbairt. Tríd an OCG, cuirtear deiseanna foirmiúla ar fáil do 

dhaoine óga chun raon leathan eolais, tuairimí agus dearcthaí, mar aon leis na luachanna a 

bhíonn tugtha dóibh, a mheas. Ar an mbealach seo, is féidir cuidiú leo luachanna a chruthú 

agus iompraíochtaí a bhunú laistigh de chreat móralta. 

 
Tá an acmhainn ar fáil do mhúinteoirí a ghlacann páirt sa bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach 

(FGL). Tuilleadh eolais ar fáil ó  www.OSPS.ie 

 

Ag Fás Aníos mar Leispiach, mar Dhuine Aerach, mar Dhéghnéasach nó mar Thrasinscneach   
 

Acmhainn do dhaltaí sa tSraith Shóisearach agus sa tSraith Shinsearach a dhíríonn ar 

fheasacht agus ar thuiscint a mhéadú faoi ghnéaschlaonadh agus faoi fhéiniúlacht inscne 

mar aon le leibhéil chlaontachta agus leithcheala i gcoinne daoine leispiacha, aeracha, 

déghnéasacha agus trasinscneacha (LGBT) a laghdú. Tá an acmhainn ar fáil do mhúinteoirí a 

ghlacann páirt sa bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL). Tuilleadh eolais ar fáil ó 

www.OSPS.ie 

On My Own Two Feet 
 

Is clár oideachais é On My Own Two Feet le húsáid in iar-bhunscoileanna, clár atá dírithe ar 

mhí-úsáid substaintí a chosc. Is é mór-aidhm an chláir ná a chur ar chumas daltaí a gcumas a 

fhorbairt chun cúram a ghlacadh ar a sláinte, agus cinntí coinsiasacha agus eolasacha a 

dhéanamh go speisialta ar úsáid na ndrugaí ina saol. Tacaíonn an clár le forbairt dhaltaí ar a 

bhfeasacht ar mhothúcháin, ar a luachanna pearsanta, ar an dearcadh a bhíonn acu orthu 

féin agus ar an tslí ina mbíonn tionchar ag rudaí orthu. Tá forbairt déanta ar an ábhar i gcúig 

réimse a chlúdaíonn Féiniúlacht agus Féinmheas, Tionchair a Thuiscint, Cumarsáid 

Threallúsach, Mothúcháin, agus Cinnteoireacht. Tá an acmhainn ar fáil do mhúinteoirí a 

ghlacann páirt sa bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL). Tuilleadh eolais ar fáil ó  

www.OSPS.ie.  

http://www.sphe.ie/
http://www.sphe.ie/
http://www.sphe.ie/


 
 

26 
 

 

#UP2US Pacáiste Frithbhulaíóchta 
 

Tá sé mar aidhm ag an bpacáiste seo daltaí iar-bhunscoile a chumhachtú chun plé leis an 

mbulaíocht, an chibearbhulaíocht go háirithe, ina bpobail áitiúla. I lámhleabhar #Up2Us an 

mhúinteora tá deich gceacht a chlúdaíonn gné na frithbhulaíochta de chúrsa nua OSPS na 

Sraithe Shóisearaí. Déanann na ceachtanna iarracht daltaí a bheith ag plé leis an 

gcibearbhulaíocht ag baint úsáide as modheolaíochtaí gníomhacha agus mealltacha mar aon 

le heolas uasdátaithe, ábhartha a bheith acu. Trí phlé agus trí ghníomhaíochtaí i ngrúpaí 

beaga, cothaíonn an clár seo gníomhaíochtaí agus iompraíochtaí dearfacha, a chabhróidh le 

daltaí timpeallacht frith-chibearbhulaíochta a  chruthú ag leibhéal na scoile uile agus sa 

domhan mór.  Tuilleadh eolais ar fáil ó http://www.watchyourspace.ie/ 2014/01/free-anti-

bullying-kit/. Chun cruachóip saor in aisce a fháil nó chun an acmhainn seo a íoslódáil téigh 

chuig: www.webwise.ie/teachers/resources/  

 
Tá foinsí eile ar nós ‘Mental Health Matters’, ‘Working Things Out’ agus ‘BodyWhys’ a 

chlúdaíonn folláine móthúchánach agus intinne mar aon le topaicí ar nós dúlagar, 

féinghortú, neamhoird itheacháin agus corpíomhá. Pléann na hacmhainní seo le ceisteanna 

sláinte intinne ar bhealach réalaíoch agus ábhartha agus tugtar dúshláin do dhearcthaí agus 

do mhíthuairimí ach breathnaítear freisin ar na tacaíochtaí atá ann do dhaoine óga. 

Tá an acmhainn seo ar fáil do mhúinteoirí a ghlacann páirt sa bhForbairt Ghairmiúil 

Leanúnach (FGL). Tuilleadh eolais ar fáil ó  www.OSPS.ie.  

Clár na nGardaí d’Iar-Bhunscoileanna 
 

Tá fáil, do dhaltaí iar-bhunscoile, ar Chlár na nGardaí d’Iar-Bhunscoileanna a phléann le Mí-

Úsáid Substaintí agus le Sábháilteacht Phearsanta agus Chibearbhulaíochta, ‘Connect with 

Respect’. Faoin gclár seo, déanann na Gardaí comhéascaíocht ar ranganna mar chuid de 

OSPS na Sraithe Sóisearaí. Tá sé mar aidhm ag ‘Connect with Respect’ cuidiú le daltaí 

tuiscint a fháil ar thionchair na cibearbhulaíochta ar dhaoine éagsúla, tuiscint nach nglactar 

léi agus a chur ar chumas dhaltaí plé go héifeachtach lena leithéid má tharlaíonn sí. 

Tuilleadh eolais ar fáil ó: schoolsprogramme@garda.ie  01-6663891 nó déan teagmháil leis 

an stáisiún Gardaí áitiúil. 

http://www.watchyourspace.ie/%202014/01/free-anti-bullying-kit/
http://www.watchyourspace.ie/%202014/01/free-anti-bullying-kit/
http://www.webwise.ie/teachers/resources/
http://www.sphe.ie/
mailto:schoolsprogramme@garda.ie
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Úsáid Acmhainní ón dTaobh Amuigh 
 

Léiríonn taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta arís agus arís eile gur é/í an múinteoir ranga 

cáilithe an gairmeoir is fearr chun obair go tuisceanach agus go leanúnach le daltaí agus gur 

féidir leis/léi tionchar an-mhór a bheith aige/aici ar dhearcthaí, ar luachanna agus ar iompar 

i ngach gné den oideachas sláinte. 

 

Tá sé mar dhualgas ar bhainistíochtaí scoile, ar phríomhoidí, agus ar mhúinteoirí an clár 

OSPS is fearr agus is oiriúnaí a chur ar fáil dá ndaltaí. Tá sé mar dhualgas orthu freisin daltaí 

atá faoina gcúram a chosaint i gcónaí ó acmhainní, idirbheartaíochtaí nó cláir a d’fhéadfadh 

a bheith díobhálach, mí-oiriúnach, nó úsáidte go mí-stuama. 

 

D’eisigh an ROS Imlitir 22/2010 (Bunscoileanna) agus 23/2010 (Iar-Bhunscoileanna) 

‘Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte, Treoirlínte don Deachleachtas’ go scoileanna. 

Tugann sé treoir maidir le hacmhainní ó lasmuigh a úsáid i gcomhthéacs na gclár OSPS agus 

OCG. Tugann na treoirlínte seo leagan amach soiléir ar riachtanais scoileanna maidir le 

cuireadh a thabhairt do chuairteoirí nó d’aoichainteoirí oibriú le daltaí.  
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I gcásanna áirithe, áfach, d'fhéadfadh 
sé go mba ghá do scoil cúnamh a lorg 
ó dhaoine nó ó ghníomhaireachtaí 
foirmiúla eile sa cheantar, ar nós 
NEPS, FSS, oibrithe sóisialta, oibrithe 
pobail, comhaltaí den Gharda 
Síochána srl. (ROS, 2013, 6.3.5) 

Cosc ag an Leibhéal Aonair 
 

Mar chuid de chur chuige na scoile uile i leith na bulaíochta beidh ar fhoireann na scoile 

smaoineamh ar na tacaíochtaí a ba chóir a bheith ar fáil do dhaltaí aonair – iad siúd a bhfuil 

leochaileacht ar leith ag baint leo, iad siúd a bhí mar íospartaigh nó iad siúd a bhí, b’fhéidir, 

gafa leis an iompar bulaíochta.  

 

B’fhéidir go mbeidh gá ag daltaí áirithe le ham breise agus le ham ar leith chun  

• iniúchadh a dhéanamh ar na coincheapanna a múineadh mar chuid den 

churaclam OSPS  

• na straitéisí agus na scileanna is gá dá gcosaint a fhorbairt  

• tuiscint agus comhbhá do dhaoine eile a fhorbairt 

• teacht aniar a fhorbairt agus iad féin a láidriú  

• caidrimh dhearfacha agus mheasúla a fhorbairt le comhscoláirí agus leis 

an bhfoireann  

• iniúchadh a dhéanamh ar an tslín ina gcruthaíonn siad agus ina 

gcoimeádann siad cairde 

• iompraíochtaí nach bhfuil inghlactha sa rang a phlé agus a aontú  

• aontú maidir leis an tslí ina ndéanfaidh siad iad féin a iompar sa rang. 

 

Seans go gcaithfear smaoineamh ar dheiseanna don 

teagasc díreach, don fhoghlaim, don ról imirt, don 

mhúnlú, don athdhéanamh, agus d’úsáid na scéalta 

sóisialta mar chuid den mhórphleanáil laistigh den 

scoil.   

 

D’fhéadfadh Treoirlínte na CNCM do mhúinteoirí agus do dhaltaí le míchumais fhoghlama 

ginearálta a bheith mar thacaíocht bhreise do mhúinteoirí agus iad ag soláthar don difreálú ag 

daltaí RSO. Acmhainní ar fáil ag www.ncca.ie nó www.sess.ie/resources/curricular-material/  

 

In amanna b’fhéidir go mbeidh ar scoileanna plé le gníomhaireachtaí lasmuigh den scoil 

chun tacaíocht nó comhairle a fháil maidir le daltaí aonair.  

http://www.sess.ie/sites/all/modules/wysiwyg/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/Resources/Cirricular_Material/PP_SPHE.pdf
http://www.sess.ie/sites/all/modules/wysiwyg/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/Resources/Cirricular_Material/PP_SPHE.pdf
http://www.ncca.ie/
http://www.sess.ie/resources/curricular-material/
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Is é an phríomhaidhm a bheidh ag 
an múinteoir ábhartha agus 
bulaíocht á imscrúdú aici/aige 
aghaidh a thabhairt ar aon cheist is 
gá a réiteach agus an gaol idir na 
páirtithe i dtrácht a chur ar ais mar 
a bhí sé an oiread is indéanta sin 

(seachas milleán a chur). (ROS, 
2013, 6.8.9 (i)) 

Iniúchadh agus Idirghabháil 
 

Tá cur síos ar na gnásanna chun an bhulaíocht a iniúchadh agus chun deileáil léi i gcuid 6.8.9 

de Ghnásanna Frithbhulaíochta na ROS, 2013 atá ar fáil ag  

http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Anti-Bullying-Procedures-for-

Primary-and-Post-Primary-Schools.pdf  

 

Aguisín E:  D’fhéadfadh an Seicliosta do Chur i bhFeidhm Ghnásanna Frithbhulaíochta na 

ROS a bheith mar chuidiú éigin do scoileanna nuair a bhíonn na róil agus na freagrachtaí a 

bhíonn le bainistíocht agus le pearsanra scoile á soiléiriú. 

 

Aguisín F: D’fhéadfadh an Seicliosta do Mhúinteoirí….An Bulaíocht atá i gceist? a bheith mar 

chuidiú chun tacú le scoileanna socrú an bulaíocht atá i  gceist le cás áirithe.  

 

De réir ghnásanna na ROS tugtar an ‘múinteoir ábhartha’ ar an mball den fhoireann teagaisc 

a bhfuil freagracht air/uirthi iniúchadh agus plé a 

dhéanamh ar an mbulaíocht. Is é/í an múinteoir ranga a 

bheidh mar ‘mhúinteoir ábhartha’ ag an mbunleibhéal de 

ghnáth ach ag an iar-bhunleibhéal beidh sé mar dhiscréid 

ag an scoil, de réir na gcúinsí, cinneadh a dhéanamh maidir 

leis an múinteoir a bheidh freagrach.  Déanann gnásanna 

na ROS cur síos ar na próisis a ba chóir don mhúinteoir a 

úsáid nuair a bhíonn imeachtaí iompar bulaíochta á n-iniúchadh agus á dtaifead.  

 

Clúdaíonn an chomhairle agus na moltaí do na múinteoirí ábhartha atá i ngnásanna na ROS 

maidir le hiniúchadh: 

• moltaí faoin gcur chuige a ba chóir a ghlacadh  

• straitéisí praiticiúla chun an bhulaíocht a iniúchadh agus a réiteach agus  

• teicnící agallóireachta le húsáid ag leibhéal an duine aonair  

 

Mar sin féin, cé go ndéanann gnásanna na ROS cur síos ar an tslí ina gcaithfidh scoileanna 

ócáidí tromchúiseacha d’iompar bulaíochta nár réitíodh go sásúil a thaifead (ROS, 2013, 

http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Anti-Bullying-Procedures-for-Primary-and-Post-Primary-Schools.pdf
http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Anti-Bullying-Procedures-for-Primary-and-Post-Primary-Schools.pdf
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Leagadh béim sa Phlean 
Gníomhaíochta ar Bhulaíocht , a 
foilsíodh ar shuíomh Gréasáin na 
Roinne in Eanáir 2013, ar a 
thábhachtaí atá sé go n-
aithneodh scoileanna straitéisí 
idirghabhála fianaise-bhunaithe 
agus go gcuirfí na straitéisí sin 
chun feidhme go 
comhsheasmhach chun déileáil 
le cásanna d'iompar bulaíochta 
agus deireadh a chur leis. (ROS, 
2013, 6.8.5) 

 

Aguisín 3), caithfidh údaráis bhainistíochta na scoile a shocrú, laistigh dá bpolasaí 

frithbhulaíochta, a riachtanas chun gach ócáid bhulaíochta eile a thaifead.  

 

Mar aon leis sin, tá fáil ar mholtaí chun iniúchadh agus plé a dhéanamh ar an mbulaíocht sa 

pholasaí frithbhulaíochta samplach atá ar fáil ar SFGM/PDST http://pdst.ie/node/4202  

Áirítear moltaí atá i nGnásanna Frithbhulaíochta do Bhunscoileanna agus 

d’Iarbhunscoileanna na ROS, a thabharfaidh treoir do na múinteoirí lena mbaineann sé.  

Cur chuigí don idirghabháil chun plé leis an 

mbulaíocht 

 

Éilítear i gCuid 6 de pholasaí frithbhulaíochta scoileanna 

go ndéanfadh scoileanna cur síos ar na straitéisí 

idirghabhála atá in úsáid ag scoileanna chun plé le 

cásanna den iompar bulaíochta. 

 

Mar atá luaite, dar le Dr. Ken Rigby, baineann dhá ghné 

leis an tasc chun bulaíocht a laghdú i.e. i) an ghné 

réamhghníomhach nó choisctheach nó ii) na gnéithe 

réamghníomhacha a éilíonn modhanna éifeachtacha 

idirghabhála.  

 

Ní hionann gach cás bulaíochta agus d’fhéadfadh go mbeadh gá le modhanna idirghabhála 

éagsúla. Ní bhíonn formhór na bulaíochta ró-thromchúiseach, go minic is éard a bhíonn i 

gceist ná cur síos nó maslaí ó bhéal a bhíonn á athrá, duine á bhrú anois is arís agus duine 

fágtha ar lár d’aon ghnó ach go sealadach. Is féidir, mar sin féin, lena leithéid d’iompar daltaí 

áirithe a ghortú go mór agus caithfear dul i ngleic leo. Muna bpléitear leis go héifeachtach, 

tá gach seans go leanfaidh cineálacha bulaíochta níos tromchúisí cosúil le hionsaithe 

fisiceacha agus eisiamh iomlán go fadtéarmach ón bpiaraghrúpa. 

 

Caithfidh idirbheartaíochtaí aird a thabhairt ní hamháin ar dhéine na bulaíochta ach freisin 

an amhlaidh go bhfuil grúpa i gceist. Ba chóir do na hidirbheartaíochtaí ag leibhéal na scoile 

uile nó atá dírithe ar ghrúpa nó ar dhuine aonair a bheith ag teacht i gcónaí le polasaí agus le 

fealsúnacht frithbhulaíochta na scoile. Ina chuid oibre, tá sé phríomh-mhodh 

http://pdst.ie/node/4202
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idirbheartaíochta luaite ag an Dochtúir Rigby ar féidir le scoileanna leas a bhaint astu chun 

plé leis an mbulaíocht.  

 

Sé phríomh-mhodh idirbheartaíochta i gcásanna 

bulaíochta scoile. 
 

Seo a leanas foramharc ar na sé phríomhfhreagairtí chun plé le hiompar bulaíochta (Rigby, 

K., 2010, 2014):  

1. An Modh Smachta Traidisiúnta 

2. An tÍospartach a Láidriú 

3. Idirghabhálachas 

4. Cleachtas Aisiríoch 

5. Modh an Ghrúpa Tacaíochta 

6. Modh an Chúraim Chomhroinnte 

 

Nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh maidir leis an modh a úsáidfear, ba chóir na tosca seo 

a leanas a chur san áireamh: 

• nádúr na gcásanna (bíonn modhanna ar leith seachas a chéile níos éifeachtaí do 

chásanna ar leith)  

• an leibhéal oiliúna agus scile a bhíonn ag na múinteoirí nuair a bhíonn modh á chur i 

bhfeidhm acu.  

An Modh Smachta Traidisiúnta  
 
 

Dar le suirbhéanna ar mhúinteoirí agus ar chomhairleoirí ina lán tíortha, ina measc na Stáit 

Aontaithe, An Astráil, Ceanada, an Ghearmáin, an Iorua agus an Fhionlainn, ceapann thart ar 

75% d’fhoirne scoileanna gur é modh an smachta an bealach is fearr chun plé leis an gcuid is 

mó den bhulaíocht nó le gach gné den bhulaíocht, b’fhéidir  (Bauman, 2008; Rigby, 2010). I 

ndáiríre, déanann an smacht iarracht gluaiseacht na bulaíochta a chosc trí phianóis a 

ghearradh ar dhalta(í) a bhí gafa le hiompar bulaíochta.  D’fhéadfadh go gclúdódh na pionóis 

íde béil, cruinnithe le tuismitheoirí, a bheith curtha amach go sealadach as an rang, 
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pribhléidí a bheith bainte, seirbhís pobail sa scoil, coinneáil istigh i ndiaidh scoile, fionraí go 

hinmheánach sa scoil, fionraí gearrthréimhseach ón scoil, díbirt go buan ón scoil.  

 

Tacaíonn tuismitheoirí go minic leis an gcur chuige seo, go háirithe má tá bulaíocht ag tarlú 

dá bpáistí ar scoil, mar síltear go dtugann sé teachtaireacht do dhaltaí eile faoina dtarlóidh 

dóibh má bhíonn siad ag déanamh bulaíochta.  

 

Síltear go minic go mbíonn an cur chuige seo neamhchasta: cuirtear na rialacha iompair a 

bhíonn cruthaithe ag an scoil i bhfeidhm, déantar cásanna a iniúchadh, agus gearrtar pionóis 

orthu siúd a sháraíonn na rialacha. Is féidir an tsimplíocht is cosúil a bheith ag baint leis seo 

neamhchosúil leis na cur chuigí níos casta ina mbaintear úsáid as modhanna 

comhairleoireachta. Má chuirtear na hiarmhairtí a bhaineann le hiompraíochtaí bulaíochta 

de chineálacha éagsúla in iúl roimh ré, is féidir leis an scoil a thabhairt le fios do dhaltaí a 

bhíonn gafa leis an mbulaíocht gur orthu féin an locht do na pionóis a ghearrfar orthu. 

 

Cé go gcuirfidh a leithéid de chur chuige srian bulaíochta ar dhaltaí áirithe, d’fhéadfadh go 

leanfadh daltaí eile ar an mbulaíocht ar bhealach ceilte agus a bheidh deacair a chruthú ach 

a ghortóidh na híospartaigh ar an mbealach céanna, go háirithe má cheapann an duine a 

bhíonn ag déanamh na  bulaíochta go raibh an pionós a gearradh éagórach. D’fhéadfadh go 

gcruthódh sé seo an-doicheall agus fonn leanúint leis an mbulaíocht, go minic ar bhealaí a 

bhíonn deacair a thabhairt faoi deara.  

 
Bíonn gá ag an gcur chuige seo le leibhéal ard maoirseachta, agus bíonn sé deacair go minic 

leanúint leis. I gcásanna ina mbíonn iompar an-fhoréigneach nó coiriúil, áfach, nó i gcásanna 

nuair nár éirigh le cur chuigí comhairleoireachta, bíonn gá de ghnáth le pionóis. 

Bíonn sé le rá ag criticí den mhodh smachta traidisiúnta go bhfuil bonn tuisceana ann a 

shíleann nuair a chuirtear stop le daltaí a bheith ag gníomhú go frithsóisialta go mbeidh siad 

ullamh don iompar sóisialta, go háirithe má bhíonn gradam nó moladh le bronnadh orthu as 

é sin a dhéanamh. Cuireann Rigby (pp. 43-44, 2010) deich moladh ar fáil do scoileanna chun 

tacú leis an modh smachta traidisiúnta: 

 

1. Bíodh sé rí-shoiléir don fhoireann agus do dhaltaí cad atá i gceist le bulaíocht, na 

cineálacha bulaíochta agus go háirithe an dochar a dhéanann an bhulaíocht. 
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2. Bíodh díospóireachtaí ranga le daltaí ar ghnéith na bulaíochta agus go háirithe ar 

na cineálacha rialacha chun caidrimh idir dhaltaí a rialú sa scoil. Iarr ar an rang 

liosta treoirlínte réasúnta d’iompar na ndaltaí a chur le chéile. 

3. Faigh aontú ó na daltaí chomh fada agus is féidir go mbíonn roinnt ‘iarmhairtí’ 

tuillte i gcás na bulaíochta. Nuair a bhíonn níos mó daltaí páirteach i gcruthú 

agus i bhforbairt an pholasaí frithbhulaíochta, beidh glacadh níos forleithne aige. 

4. Bí páirteach sa scéal chomh luath agus is féidir tar éis do ghníomh bulaíochta a 

bheith aitheanta ionas go mbíonn cuimhne fós ag an dalta/na daltaí a bhí 

páirteach san iompar bulaíochta ar nádúr na coire. 

5. Nuair is féidir, cuir pionóis i bhfeidhm a bhíonn oiriúnach don iompar; mar 

shampla, pionóis a éilíonn go ndéanfaí cúiteamh agus gníomh aisiríoch seachas 

pionóis nach bhfuil aon bhaint acu leis an scéal, ar nós ‘línte’ a scríobh. 

6. Bain úsáid as atreisiúcháin dhearfacha nuair a ghníomhaíonn dalta go 

cuiditheach nó go cabhrach i leith dalta eile, ag cruthú dá réir sin nósanna nach 

mbíonn ag réiteach leis an mbulaíocht.  

7. Glac páirt i gcainteanna ‘dáiríre’ leis an dalta a bhfuil pionós le gearradh 

air/uirthi (agus leis na tuismitheoirí freisin más cuí), ag míniú na bhfáthanna go 

bhfuil an scoil ag glacadh na gcéimeanna seo. 

8. Lean le cleachtas na dianmhaoirseoireachta ar iompar idirphearsanta na ndaltaí 

sa seomra ranga agus sa chlós. Tá seans níos fearr go n-oibreoidh an pionós má 

tharlaíonn monatóireacht chúramach ar iompar. 

9. Déan pé rud is féidir chun a chinntiú go mbíonn údarás na scoile cóir agus go 

léirítear meas air. Bíonn sé seo thar a bheith tábhachtach i measc daltaí níos sine 

a mbíonn níos lú muiníne acu, de ghnáth, as údarás institiúideach ná mar a 

bhíonn daltaí níos óige. 

10. Tuig go méadóidh ar easpa muiníne agus ar dhímheas na ndaltaí má dhéanann 

múinteoirí sa scoil aon rud a shíltear go forleathan é a bheith míchothrom nó 

dírialta, agus ní bheidh an éifeacht chéanna dá réir ar ghníomh smachta i 

gcoinne na bulaíochta. 

Dar leis an taighde úsáideann thart ar 90 faoin gcéad de scoileanna an modh smachta 

traidisiúnta i dtromlach na gcásanna bulaíochta (Rigby, K., 2014).  
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An t-Íospartach a Láidriú 
 

Díríonn an cur chuige ar chúnamh a thabhairt do dhalta a bhfuil bulaíocht á dhéanamh 

air/uirthi plé ar bhealach níos éifeachtaí leis na hidirghníomhaíochtaí ag daltaí a bhíonn gafa 

le hiompar bulaíochta. Chuige seo, déantar daltaí a mbítear ag díriú orthu don bhulaíocht a 

chomhairliú nó a oiliúint gan a bheith chomh leochaileach, mar shampla, trí fhoghlaim conas 

bheith níos treallúsaí. Ardaíonn féinmheas an dalta a bhfuil bulaíocht á dhéanamh air/uirthi 

agus ní bheidh ar an scoil gníomhú chun smacht a chur ar an dalta a bhí páirteach san 

iompar bulaíochta, ag seachaint dá réir aon iarmhairtí diúltacha bainteach le pionóis a úsáid.  

 

Beidh an cinneadh maidir leis an gcur chuige seo a úsáid ag brath i bpáirt ar an suíomh a 

bhíonn i gceist agus ar thuairimí múinteoirí maidir le hoiriúntacht an chur chuige do dhaltaí 

aonair. An féidir leis an dalta an cumas is gá a ghnóthú chun cur in aghaidh go héifeachtach?  

 
I suirbhé ar líne a rinne Bauman et al. (2008) ar 736 múinteoirí agus comhairleoirí sna Stáit 

Aontaithe, dúirt 36% de fhreagróirí  go n-inseoidís don íospartach seasamh suas i gcoinne an 

bhulaí; dúirt 40% nach ndéanfaidís é seo;  agus dúirt 24 % nach raibh siad cinnte. Creideann 

roinnt múinteoirí  go bhfuil éagothroime mór cumhachta idir an dalta a bhfuil an bhulaíocht 

ag tarlú do/di agus an dalta atá ag déanamh na bulaíochta agus tá imní orthu go gcuirfidh sé 

seo as d’aon iarrachtaí ar féidir leis an dalta a bhfuil bulaíocht ag tarlú do/di a dhéanamh. 

Uaireanta ceapann múinteoirí go bhfuil gach iarracht á dhéanamh ag an dalta a bhfuil an 

bhulaíocht ag tarlú do/di agus dá bhféadfadh sé/sí cur ina aghaidh go ndéanfaí é sin. Tá 

múinteoirí eile arís a cheapann go bhfuil bealaí inar féidir leis an dalta a bhfuil an bhulaíocht 

ag tarlú do/di cabhrú chun feabhas a chur ar chúrsaí.    

 

Straitéisí chun an t-íospartach a láidriú 

 
Má ghlactar leis an gcur chuige seo caithfidh an scoil breathnú ar na straitéisí seo a leanas: 

Muinín na ndaltaí a thógáil 

Caithfear tús áite a thabhairt do chláir do rang, do ghrúpa beag agus do dhuine aonair (ag 

brath ar aois agus ar leibhéal cumais na ndaltaí) chun tógáil ar fhéinmheas daltaí ionas gur 

féidir socruithe a dhéanamh chun féinmheas agus scileanna cumarsáide a theagasc go 
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sonrach in ábhair ar leith a bhíonn ainmnithe. Bíonn gá ansin le cur chuige traschuraclaim 

chun teagasc agus foghlaim na scileanna seo a aistriú trasna an churaclaim do na daltaí. 

Ceomhearbhall nó ‘Fogging’ 

Seo teicníc threallúis ar féidir í a mhúineadh do dhaltaí a bhfuiltear ag piocadh orthu chun 

cabhrú leo maslaí agus díspeagadh a láimhseáil (MacNeill, 2009; Rigby, 2010). Tá dhá chéim 

ag baint leis an dteicníc:  

 

1. Glacann an dalta a bhfuil bulaíocht á dhéanamh air/uirthi leis go hoscailte go 

mb’fhéidir go gcreideann an duine atá ag déanamh na bulaíochta na rudaí 

diúltacha atá á rá aige/aici agus go ndiúltaíonn sé/sí ligint do na tagairtí cur 

isteach air/uirthi (m.sh. ‘Sin í do thuairim’; ‘B’fhéidir go gceapann tusa é sin’). 

Is féidir leis seo a bheith éifeachtach i gcásanna áirithe den bhulaíocht duine-

ar-dhuine ach baineann sé le bulaíocht ó bhéal amháin. Níl sé i gceist leis an 

teicníc seo go mbeadh ar an dalta an bulaí a dhúshlánú go díreach. Is beag 

toradh in aon chor a bhíonn le fáil ag an mbulaí ón neamhaird. Freagraíonn 

an ant-íospartach go neamh-mhothúchánach agus ní bhíonn aon tionchar dá 

réir ó na maslaí a bhíonn i gceist, mar a bheadh ceo trom. Nuair is bulaíocht 

shéimh a bhíonn ag tarlú, bíonn a leithéid de theicníc praiticiúil agus 

úsáideadh agus is féidir le laghdú teacht ar an gcoimhlint dá réir.  

 

Mar sin féin, nuair a phléitear le dalta atá ag déanamh bulaíochta ar an 

mbealach seo is féidir leis a bheith deacair don dalta a bhfuil bulaíochta ag 

tarlú do/di agus beidh gá le hoiliúint agus le cleachtadh sular féidir an teicníc 

seo a úsáid go muiníneach agus go héifeachtach. In ionad dul in iomaíocht 

leis an dalta atá gafa leis an iompar bulaíochta trí a bheith gránna, 

freagraíonn an dalta don bhulaíocht ar bhealach ciúin réidh, ag glacadh leis 

go mb’fhéidir gur mar sin a fheiceann an dalta eile rudaí. Trí dhíriú ar na 

dearcthaí ón dalta atá ag déanamh na bulaíochta, imíonn an nimh as a 

mbíonn á rá ag an dalta (a bhíonn ag déanamh na bulaíochta). Caithfidh an 

dalta a bhfuil bulaíocht ag tarlú do/di a bheith ar a c(h)ompord leis na focail a 

bhíonn in úsáid aige/aici.  
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2. Baineann an chéim seo le cruinniú a eagrú idir an dalta atá ag déanamh na 

bulaíochta agus an dalta atá ag fulaingt. Iarrtar ar an dalta atá gafa leis an 

iompar bulaíochta a (h)iompar a mhíniú agus cuireann sé seo é/í ag 

smaoineamh faoin bhfáth go ndúirt sé/sí na rudaí sin. Tá sé tábhachtach go 

mbeadh an dalta atá ag fulaingt compordach faoin gcruinniú a bheith ag tarlú 

agus ullamh don chruinniú. B’fhéidir go n-iarrfaidh sé/sí ar dhlúthchara 

comhaoiseach freastal mar phiarathaca. Ba chóir don íospartach, roimh don 

chruinniú tosú, an méid atá sé i gceist aige /aici a rá leis an dalta atá ag 

déanamh na bulaíochta a chleachtadh. Má thugann an múinteoir a bhíonn i 

mbun an chruinnithe an iomarca treorach, seans go bpléifidh an dalta le rudaí 

ar bhealach mínádúrtha. Moltar freagraí úsáideacha a ullmhú sula dtosíonn 

an cruinniú.   

 

Is fearr an cur chuige a bhaineann leis an íospartach a láidriú mar thoradh ar an iompar 

bulaíochta a úsáid in éineacht le cur chuigí scoile eile. Nuair a roghnaítear an cur chuige seo, 

caithfidh foirne na scoile aird a thabhairt ar leochaileacht an dalta a bhfuil bulaíocht ag tarlú 

do/di agus ar acmhainn na foirne an dalta a uas-sciliú in oiliúint treallúis. Tá sé fíor-

thábhachtach nuair a ghlactar a leithéid de theicníc nach bhfágtar daltaí oscailte do 

chineálacha bulaíochta níos leanúnaí (m.sh. freagairt ar bhealach ionsaitheach nó ró-chliste 

a d’fhéadfadh freasaitheacht a chothú). Caithfear an-chúram a ghlacadh in nuair a bhíonn an 

cur chuige do láidriú an íospartaigh á mheatseáil le cumas an dalta a bhfuil bulaíocht ag tarlú 

do/di.  

 

Is féidir an cur chuige maidir leis an íospartach a láidriú a úsáid go comhlántach le 

hidirbheartaíochtaí eile. Mar shampla, is féidir pionóis a chur i bhfeidhm chun bulaíocht 

bhreise a chosc agus d’fhéadfadh láidriú an íospartaigh a bheith tábhachtach nuair nach 

mbíonn an modh smachta traidisiúnta lán-eifeachtach. Is féidir le teicnící a láidríonn muinín 

agus scileanna sóisialta, go háirithe tuiscint shóisialta daltaí a bhfuil bulaíocht á dhéanamh 

orthu, a bheith an-chabhrach. Nuair a bhíonn siad múinte go cúramach, bíonn teicnící ar nós 

ceomhearbhall nó ‘fogging’ an-chabhrach don a lán daltaí scoile.    
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Idirghabhálachas 
 

Is iarracht atá san idirghabhálachas ar réiteach síochánta nó ar chomhréiteach a bhaint 

amach idir dhaltaí tríd an idirghabháil ó pháirtí neodrach. Ní hionann an t-idirghabhálachas 

agus an eadránaíocht, a tharláíonn in amanna i scoileanna nuair a ghlacann daltaí a bhíonn i 

gcoimhlint le chéile breithiúnas ó thríú páirtí (m.sh. múinteoir, Príomhoide Tánaisteach, 

Príomhoide) faoin tslí ina réiteofar an choimhlint. I bpróiseas an idirghabhálachais tosaíonn 

an dalta a bhfuil bulaíocht ag tarlú do/di agus na daltaí atá ag déanamh na bulaíochta ar 

phróiseas idirbheartaíochta lena chéile, gan brú, agus cuidíonn idirghabhálaí oilte leo chun 

comhaontú agus réiteach síochánta a bhaint amach. D’fhéadfadh gur ball foirne nó dalta 

oilte a bhfuil oiliúint chuí ábhartha faighte aige/aici a bheadh mar idirghabhálaí. Piara-

idirghábhálaithe a tugtar ar na daltaí. Bíonn buntáistí ag baint le daltaí a oiliúint mar 

idirghabhálaithe. Go hiondúil, ní fheictear daltaí mar dhaoine údarásacha agus is lú an seans 

go ndéanfaidh daltaí, seachas múinteoirí, a mian a bhrú ar an bpróiseas. Mar aon leis sin, 

bíonn seans níos mó go dtuigfidh daltaí an ghuais ina mbíonn na daltaí eile.  

 
Go hiondúil, beidh na céimeanna seo i gceist leis an idirghabhálachas: 

1. Daltaí atá i gcoimhlint agus ullamh don idirbheartaíocht chun a n-ábhar 

conspóide a réiteach go síochánta a aithint, le cúnamh ó idirghabhálaí. Muna 

mbíonn an réamhthiomantas ann, ní féidir leis an idirghabhálachas tosú. 

2. Cruinniú a eagrú leis na daltaí atá i gconspóid. Is fearr a leithéid a eagrú nuair a 

bhíonn maolú tagtha ar an bhfearg. De ghnáth, bíonn áit phríobháideach ar fáil 

nach mbeifear ag cur isteach ar an bpóiseas. 

3. Caithfidh gach dalta aontú le rialacha áirithe a chruthóidh próiseas intuartha don 

idirghabhálachas. Clúdaíonn sé seo an riachtanas nach mbíonn ach dalta amháin 

ag caint ag an am agus an dalta eile ag éisteacht gan aon chur isteach a 

dhéanamh, agus go bhfanann gach duine acu chun éisteacht leis an duine eile. 

4. Cuireann an t-idirghabhálaí ceist ar gach duine cur síos a dhéanamh, duine i 

ndiaidh a chéile, ar a bhfuil ag titim amach. Caithfidh gach duine atá páirteach sa 

phróiseas an rud a deirtear a athrá gan breithiúnas ná tuairim a léiriú. Beidh 

cead ag an idirghabhálaí nod a thabhairt, más gá, chun tuilleadh eolais a bhailiú 

nó chun an rud atá á rá a shoiléiriú. Beidh sé tábhachtach ag an bpointe seo 

nach mbíonn aon phlé ná aon phointí á scóráil.    
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5. Cé go ndéanann na daltaí cur síos ar ar tharla dar leo, caithfidh an t-idirghabhálaí 

éisteacht go cúramach agus coimriú a thabhairt, a bhíonn inghlactha acu siúd a 

bhíonn páirteach, ar a mbíonn ráite.  

6. Nuair a bhíonn tuiscint faighte ar a mbíonn tarlaithe dar leis na daltaí, is í an 

chéad chéim eile ná a chur ar chumas na ndaltaí mothúcháin faoi 

ghníomhaíochtaí a chéile a roinnt. Arís, bítear ag súil go gcuirfidh gach dalta in 

iúl conas mar a mhothaigh siad, gan aon duine a bheith ag cur isteach orthu, 

agus déanann an dalta eile machnamh ar a mbíonn ráite – gan aon rud a rá. Arís, 

tugann na t-idirghabhálaí coimriú ar a mbíonn ráite. 

7. Ansin, tugann an t-idirghabhálaí cuireadh do na daltaí moltaí a thabhairt maidir 

lena bhféadfaí a dhéanamh chun cúrsaí a chur i bhfeabhas agus déantar liosta. 

8. Nuair a bhíonn liosta roghanna os a gcomhair, tugtar cuireadh ansin do na daltaí 

an réiteach is fearr ar an gcoimhlint, dar leo, a roghnú. D’fhéadfadh gur bua ar 

gach taobh a mholfaí chun an fhadhb a réiteach, nó d’fhéadfadh go dtiocfaidís ar 

chomhréiteach. Ní faoin idirghabhálaí a bheidh sé an réiteach is fearr a roghnú. 

9. Déanann an t-idirghabhálaí taifead de na gníomhaíochtaí a aontaíonn na daltaí 

mar chéimeanna, ag baint úsáide as foclaíocht na ndaltaí agus déanann gach 

dalta an doiciméad a shíniú lena léiriú go gcloífidh sé/sí leis an gcomhaontú. 

10. Ina dhiaidh sin, déantar iompar na ndaltaí a mhonatóireacht agus, más gá, 

déanfar cruinnithe breise a thionól.  

 
I ndáiríre, d’fhéadfadh éagsúlachtaí a bheith i gceist sa tslí ina dtugtar faoin 

idirghabhálachas. Mar shampla, déanann roinnt scoileanna idirghabhálachas TAR ÉIS pianós 

a bheith gearrtha ar an dalta a bhí ag déanamh na bulaíochta. I scoileanna eile tugtar rogha 

do dhaltaí a rinne bulaíocht ar dhaltaí eile glacadh le pianós nó glacadh le hidirghabhálachas. 

Tá scoileanna eile a mbíonn réimse pianós mar bhagairt ar dhaltaí a bhíonn gafa leis an 

mbulaíocht muna gcomhoibríonn siad leis an idirghabhálachas. Níl na héagsúlachtaí seo ag 

teacht le héiteas ginearálta an idirghabhálachais, a éilíonn go bpléifear leo siúd a bhíonn i 

gcoimhlint go neamhchlaonta, go neamhbhreithiúnach agus go gcabhraítear leo teacht ar 

réiteach nach bhfuil forsáilte nó nach mbíonn mar chuid de phróiseas a thugann le fios go 

mbíonn comhéigean nó mí-ionramháil i gceist. 

 

Glactar leis i gcoitinne go mbíonn castacht ag baint le hidirghabhálachas sna cásanna seo: 
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• Má bhíonn éagothroime cumhachta idir an dalta a bhfuil bulaíocht á déanamh 

air/uirthi agus iad siúd atá gafa leis an iompar bulaíochta, go háirithe má bhíonn 

meas ag daltaí eile ar an dalta a bhíonn gafa san iompar bulaíochta. Don dalta seo a 

bhíonn gafa sa bhulaíocht seans gur beag a bheidh le fáil acu, má bhíonn aon rud, as 

deireadh a chur leis an mbulaíocht. Is é ról an idirghabhálaí ná cabhrú teacht ar 

chomhréiteach idir na páirtithe uile agus, ina leithéid de shuíomh, d’fhéadfadh sé a 

bheith deacair ar an idirghabhálaí suíomh neodrach a ghlacadh. 

• Má bhíonn an bhulaíocht tromchúiseach agus go mbíonn an dalta a bhíonn gafa leis 

an iompar bulaíochta an-chiontach. D’fhéadfadh sé a bheith deacair ball foirne a 

fháil chun idirghabháil a dhéanamh ina leithéid de chúinsí.  

• Uaireanta ní bheidh muinín ag daltaí as an bpróiseas idirghabhála mar go mbeidh 

eagla orthu go ndéanfaí ceap magaidh dóibh féin má bhíonn cabhair á lorg acu ó 

idirghabhálaithe. Bíonn eagla orthu freisin nach léireofar meas ar an rúndacht. 

• I gcásanna áirithe, bíonn an tuairim ann go mbrathann daltaí dá leithéid brú a bheith 

i mbun troda agus ina leithéid de chásanna, diúltaítear don idghabhálachas mar go 

síltear gur rogha bog a bhíonn i gceist. Tugann sé seo le fios go mbeidh gá in amanna 

le hathruithe in atmaisféar nó in eiteas na scoile sula gcuirtear idirghabháil ó 

mhúinteoir nó ó phiara san áireamh mar cheann de fhreagairtí na scoile ar an iompar 

bulaíochta. A luaithe agus a phléitear go sásúil leis an mbulaíocht trí idirghabháil, 

tosaíonn éiteas na scoile ag athrú.  

• Nuair a bhíonn droch-oiliúint curtha ar idirghabhálaithe, pé acu múinteoirí nó daltaí, 

agus/nó nuair a bhíonn an t-am agus na hacmhainní don mhonatóireacht agus don 

mhaoirseacht teoranta, Beidh timpeallacht scoile ina mbíonn tacaíocht láidir ar fáil 

do phróiseas na meantóireachta rí-thábhachtach do rath an phróisis seo. 

 

Ní féidir leis an idirghabhálachas freastal go héifeachtach ach ar chineálacha áirithe 

bulaíochta ach is féidir leis a bheith cabhrach freisin maidir le héiteas scoile a chruthú ina 

laghdaítear an seans go mbeidh deiseanna d’fhorbairt na bulaíochta. I staidéar ar cúig 

idirghabhálaí déag ó Bhliain 5 i scoil i Sasana, tuairiscíodh gur éirigh le gach piara-

idirghabhálaí idirghabháil shásúil amháin ar a laghad a dhéanamh agus go raibh ochtar acu 

ar ‘éirigh go maith leo go minic’ (Cremin, 2002). Dar leis an taighde, áfach, níl múinteoirí ar 

aonfhocal maidir le hinghlacthacht a leithéid de chur chuige. 
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Cleachtas Aisiríoch 
 

Tá an Cleachtas Aisiríoch (CA) bunaithe agus ar choincheapanna an cheartais aisiríoch. 

Lonaíonn CA na caidrimh go lárnach sa bhfadhbréiteach uile. Breathnaítear ar an mbulaíocht 

mar shárú ar dhaoine, ar mhaoin, agus ar chaidrimh. Baineann an cleachtas leis an dalta a 

bhíonn gafa leis an iompar bulaíochta a chur ag machnamh ar a m(h)í-iompar nach bhfuil 

inghlactha, ar an taithí ar chathú a bheith air/uirthi, agus ar an ngníomhú is gá chun an 

caidreamh a bhfuil dochar déanta do idir an dalta agus an pobal ranga agus/nó scoile a chur 

ina cheart.  

 
Is féidir CA a úsáid chun fadhbanna bulaíochta a bhaineann le beirt, le grúpa beag nó leis an 

rang, a réiteach. Is féidir é a úsáid ag leibhéal phobal na scoile (mar chomhdháil scoile) agus 

is féidir leo siúd a bhí gafa leis an mbulaíocht mar aon le daoine suntasacha eile ar nós 

tuismitheoirí freastal air seo. Is iad na heilimintí a bhíonn riachtanach ná an cathú roimhré – 

nó ina dhiaidh – ón ndalta a bhí gafa leis an iompar bulaíochta, Caithfidh, freisin, an dalta a 

ndearnadh an bhulaíocht air/uirthi agus daoine eile a bheith ullamh chun glacadh leis an leis 

an leithscéal agus le gníomh aisíorach an bhulaí.  

 

Le 15 bliana anuas tá méadú mór tagtha ar an CA a chur i bhfeidhm i scoileanna, go háirithe 

sa Bhreatain Mhór, san Astráil, sna Stáit Aontaithe, i gCeanada, agus sa Nua Shéalainn. Ar 

aon dul leis an Idirghabháil, breathnaítear uaireanta ar an gCleachtas Aisiríoch mar buille i 

gcoinne an chur chuige smachta traidisiúnta nach n-oibríonn i gcónaí chun caidrimh a 

shocrú, cé go bhfuil an dá chur chuige bainteach le ceartas agus déanann siad iarracht athrú 

a chruthú sa dalta a bhíonn gafa leis an iompar bulaíochta. 

 

Is é bunús an CA ná caidrimh mhaithe nó réasúnta a chruthú tar éis do rudaí imeacht ó 

mhaith. Déantar iarracht an gortú a tharla a leigheas; go ndéanfadh an dalta a bhí faoi ionsaí 

agus an dalta a rinne an ionsaí dearmad ar rudaí mar a bhí. Cuirtear an leigheas ar an dochar 

a tharlaíonn do chaidrimh chun tosaigh ar an ngá a bhíonn ann milleán a chur agus pionóis a 

ghearradh.  

 

Is féidir a lán cineálacha CA a bheith i gceist ach maireannn gach cineál laistigh de 

shainchreat an Phróisis Chothrom, a thugann deis do gach duine tuiscint a fháil ar an 
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réasúnaíocht a bhain lena ngníomhartha. Cothaíonn an Próiseas Cothrom muinín agus 

tiomantas agus bíonn trí eilimint i gceist: 

1. Rannpháirtíocht – bíodh na daltaí/daoine fásta go léir atá gafa san iompar 

bulaíochta páirteach.  

2. Míniúchán – socraíodh gach duine ar chomhthuiscint ar an bhfadhb. 

3. Soiléireacht – bíodh gach duine páirteach sa bhfís don todhchaí.  

 

Ní aon ghníomh amháin a bhíonn sa Chleachtas Aisiríoch; contanam atá i gceist ina mbíonn: 

 Comhrá/Plé aisiríoch 

 Cruinniú ranga nó grúpchomhdháil aisiríoch 

 Idirghabháil 

 Comhdháil scoile/pobail agus ciorcal fadhbréitigh aisiríoch. 

 
In ainneoin na gcéimeanna a shocraítear chun iompar bulaíochta a réiteach baintear úsáid 

as na príomhcheisteanna seo chun próiseas cothrom a dheimhniú don uile dhuine: 

 

• Ceisteanna do dhalta(í) atá gafa le hiompar bulaíochta: 

o Cad a tharla? 

o Cad ar a raibh tusa ag smaoineamh ag an am? 

o Cad iad na smaointe a bhí agat ó shin?  

o Cé ar ar chuir tú isteach leis an rud a rinne tú? 

o Cén tslí inar chuir rudaí isteach orthu? 

o Cad a chaithfidh tarlú anois, dar leatsa? 

 

• Ceisteanna do dhalta(í) a ndearnadh bulaíocht orthu: 

o Cad a tharla? 

o Cad ar a raibh tusa ag smaoineamh ag an am? 

o Cad iad na smaointe a bhí agat ó shin?  

o Cén tslí inar chuir sé seo isteach ortsa agus ar dhaoine eile? 

o Cad é an rud is deacra a bhain leis seo duitse? 

o Cad a chaithfidh tarlú anois, dar leatsa, chun rudaí a chur ina gceart? 
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Contanam aisiríoch do scoileanna 
 

Do gach céim den chontanam, tá sé ríthabhachtach go mbíonn an t-éascaitheoir oilte i 

gCleachtais Aisiríocha agus, sula gcuirtear tús le haon chruinniú CA, caithfidh gach duine a 

bhíonn i láthair sraith bunrialacha a aontú. Bíonn gá le pleanáil an-chúramach do 

chruinnithe ranga/grúpa agus do chomhdhálacha scoile/pobail. Is iad seo a leanas 

céimeanna an CA:  

• Comhrá aisiríoch – Is éard atá i gcomhrá aisiríoch ná cruinniú idir an dalta a bhfuil an 

bhulaíocht ag tarlú do/di agus na dalta atá gafa leis an iompar bulaíochta. Déanann ball 

d’fhoireann na scoile atá oilte sa CA (múinteoir ranga, múinteoir acmhainne, Príomhoide 

srl.) an comhrá a éascú. Is féidir é seo a dhéanamh ar an toirt nuair a thuairiscíonn dalta 

bulaíocht air/uirthi nó nuair a thuairiscíonn ball foirne ócáidí den bhulaíocht a tharla arís 

eile ach nach bhfuil tromchúiseach (m.sh. rud éigin a dúradh nach bhfuil go deas, rud a 

tógadh ó dhuine gan aon chead, dalta a ndearnadh é/í a bhrú). Tugtar deis don té a 

ndearnadh an bhulaíocht air/uirthi agus don té a bhí gafa leis an mbulaíocht míniú a 

thabhairt ní hamháin ar ar tharla ach freisin ar an tslí inar mhothaigh siad faoin iompar. 

Tar éis do ghníomh aisiríoch a bheith molta, comhlíonta, agus (go tábhachtach) glactha 

ag an dalta ar a ndearnadh an bhulaíocht, is feídir deireadh a chur leis an gcás agus is 

féidir leanúint le monatóireachta a dhéanamh ar an scéal. Fáiltíonn múinteoirí go minic 

roimh script chomh hiomlán mar go gcuireann sé treoir shoiléir agus struchtúr soiléir ar 

fáil nuair a bhítear ag plé le cásanna iompar bulaíochta. Is féidir le stiúrthóir an chomhrá 

aisíríoc, ag brath ar aois agus ar chumas cognaíoch na ndaltaí, stiúr níos iomláine a 

thabhairt m.sh. tar éis an aontú d’fhéadfaí a mhúineadh go díreach don dalta atá gafa 

leis an iompar bulaíochta conas leithscéal cuí a ghabháil agus d’fhéadfaí a mhúineadh go 

díreach don dalta a bhfuil bulaíocht déanta air/uirthi conas freagairt go dearfach dona 

leithéid de leithscéal. Beidh comhrá níos foirmeálta ag am ar leith ag teastáil d’imeachtaí 

bulaíochta níos tromchúisí.  

• Cruinniú ranga nó grúpchomhdháil – I gcásanna áirithe bíonn sé oiriúnach cleachtais 

aisiríocha a úsáid i suíomh ranga nó grúpa, mar shampla, nuair is rud níos tromchúisí a 

bhíonn i gceist agus nuair a cheaptar go bhfuil an rang nó an grúpa go léir páirteach agus 

go mbeidh baint ag a dtuairimí le réiteach sásúil a fháil ar an bhfadhb. Ina leithéid de 

chás, déantar cruiniú  a thionól leis an rang /grúpa go léir, ar a n-áirítear iad siúd nach 
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raibh baint dá laghad acu leis an mbulaíocht. Is iad na prionsabail CA agus na ceisteanna 

céanna a bheidh i gceist. Beidh gá le pleanáil chúramach, ullmhúchán cúramach agus 

comhoibriú maidir le tráthchláranna agus d’fhéadfadh roinnt múinteoirí a bheith i gceist. 

Déantar an dalta a bhfuil bulaíocht ag tarlú do/di agus an dalta atá gafa leis an iompar 

bulaíochta a mhealladh chun labhairt amach agus a mhíniú conas mar a mhothaíonn siad 

faoina n-eispéaras. Bíonn an fhreagairt a thiocfaidh ó na daltaí eile fíor-thábhachtach. 

Beifear ag súil go gcuirfidh freagairtí agus tuairimí na ndaltaí eile brú ar an dalta atá gafa 

atá leis an mbulaíocht  brón a bheith air/uirthi agus feidhmiú go haisiríoch. Ní hionann 

an cruinniú ranga/grúpa agus dalta a bheith faoi thriail. Is éard atá i gceist ná 

teachtaireacht a thabhairt do dhaltaí atá gafa leis an iompar bulaíochta go bhfuil a n-

iompar náireach agus go mbeadh sé go maith gníomh aisiríoch a dhéanamh. Má 

tharlaíonn sé seo, beidh an grúpa mór sásta. Cuirtear in iúl do thuismitheoirí de ghnáth 

roimh agus/nó i ndiaidh an chruinnithe agus nó na comhdhála. Tugtar cóip den 

chomhaontú dóibh freisin ina bhfuil socruithe don mhonatóireacht agus don leanúint. 

• Comhdháil pobail – Dar leis an Ionad Náisiúnta don Aisiríocht san Oideachas is próiseas 

foirmeálta a bhíonn i gceist le comhdháil pobail a ‘seeks to repair the harm done to 

relationships within a community by allowing everyone involved to meet and gain a 

better understanding from each other of the impact of a particular incident (s), the 

reasons for it and the preferred outcomes. The process usually involves the pupil who is 

bullied and his/her parents and/or supporters and the pupil who engaged in bullying and 

his/her supporters as well as key school personnel and behaviour/resource support staff, 

where applicable’. Is é a bhíonn mar chuspóir lena leithéid de chomhdháil ná tuiscint 

chuimsitheach a chothú ar a bhfuil tarlaithe maidir le gach duine atá i láthair – an dalta a 

bhfuil an bhulaíocht ag tarlú do/di, an dalta atá gafa leis an iompar bulaíochta agus na 

páirtithe leasmhara go léir – ionas gur féidir síochán agus suaimhneas a thabhairt ar ais. 

Brathann éifeachtacht a leithéid de chruinniú, i bpáirt, ar an obair a bhíonn déanta 

lasmuigh den chruinniú ag an éascaitheoir CA sna teagmhálacha roimh ré agus in 

ullmhúchán na rannpháirtithe don chomhdháil. Nuair a bhíonn deis faighte ag na daltaí 

ar an dá thaobh (an duine atá faoi ionsaí agus an duine atá gafa leis an mbulaíocht), is é 

ról na ndaoine a bhíonn i láthair ná breathnú ar, agus glacadh le, pé leithscéalta nó pé 

cúitimh a bhíonn á chur chun cinn. Ní cóir ach d’éascaitheoir CA amháin éascú a 

dhéanamh ar a leithéid de chruinniú. 
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Nuair a bhítear ag ullmhú chun Cleachtas Aisiríoch a thabhairt isteach, tugann roinnt 

scoileanna cur chuige aisiríoch isteach ar dtús ina gcleachtais reatha. Tugann sé seo deis do 

phobal uile na scoile tuiscint shoiléir a fháil ar an CA ó bhaill foirne a bhfuil  oiliúint faighte 

acu sa ghnó. Cinntíonn sé freisin go mbíonn an fhoireann uile páirteach sa phróiseas don 

athrú chuig cleachais CA. 

Modh an Ghrúpa Tacaíochta (Cur Chuige gan Mhilleán 

mar a bhí) 
 
Chruthaigh na síceolaithe Barbara Maines agus George Robinson Modh an Ghrúpa 

Tacaíochta i 1991. Cur Chuige gan Mhilleán a bhí mar ainm air ar dtús. Seo cur chuige 

neamhphionósach agus, mar aon leis an gCleachtas Aisiríoch, bíonn an bhéim  ar 

• tuiscint a bheith faighte ag an dalta atá gafa sa bhulaíocht ar an bhfulaingt atá curtha 

aige/aici siúd ar an dalta ar a bhfuil an  bhulaíocht déanta air/uirthi  

• réiteach a fháil ar an bhfadhb seachas cúiteamh don éagóir  

 

Tá difríochtaí suntasacha, áfach, idir é seo agus an Cleachtas Aisiríoch sa mhéid is nach 

nglacann Modh an Ghrúpa Tacaíochta le réamhchoinníoll an chathú roimhré ón dalta a 

bhíonn gafa le bulaíocht chun go dtarlódh athrú dearfach in iompar an dalta sin. Dírítear an 

fócas ar an dalta a bhíonn gafa san iompar bulaíochta a athrú  ó dhuine a bhíonn á 

(h)iompar féin go gortaitheach go dtí duine a bhíonn spreagtha ag mothúcháin 

chomhbhácha chun cúnamh a thabhairt.  

 

Tá seacht gcéim i gceist le Modh an Ghrúpa Tacaíochta, ag tosú le hagallamh leis an dalta a 

bhfuil an bhulaíocht ag tarlú do/di; cruinniú a thionól ansin le grúpa daltaí ina bhfuil an dalta 

atá gafa san iompar bulaíochta; agus críochnú le cruinnithe la daltaí a bhí páirteach sa 

mhodh a chur i bhfeidhm. 

 

Céim 1 – Labhairt leis an dalta a bhfuil an bhulaíocht ag tarlú do/di 

Buaileann an múinteoir leis an dalta a bhfuil bulaíocht ag tarlú do/di chun a fháil conas mar 

atá sé seo ag cur isteach ar an dalta. Ní iarrtar ar an dalta cur síos a thabhairt ar imeachtaí ar 

leith ach déantar é/í a mhealladh chun mionchuntas grafach a thabhairt ar an gciapadh atá 

fulaingte aige/aici. Is féidir leis seo tarlú mar chuntas ó bhéal nó mar phíosa 
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scríbhneoireachta nó mar léaráid a chuireann in iúl conas mar atá an bhulaíocht tar éis cur 

isteach ar an dalta. Iarrtar ansin ar an dalta ainm(neacha) an dalta/na ndaltaí atá páirteach 

san iompar a thabhairt agus ainmneacha daltaí eile a d’fhéadfadh a bheith mar ghrúpa chun 

cuidiú leis an fhadhb a réiteach a mholadh. 

 

Céim 2 – Grúpchruinniú a chomhdháil  

Sa ghrúpa seo beidh an dalta atá ainmnithe mar an duine a bhí gafa san iompar bulaíochta, 

agus roinnt daltaí eile a roghnaíonn an múinteoir mar go bhfuiltear ag súil go mbeidh ar a 

gcumas cúnamh a thabhairt chun toradh dearfach a fháil. Ní gá don dalta a bhfuil bulaíocht 

déanta air/uirthi a bheith i láthair. De ghnáth bíonn idir seisear agus ochtar sa ghrúpa. 

 

Céim 3 – An fhadhb a mhíniú 

Díríonn na múinteoir aird ar an bhfadhb agus go háirithe ar an nguais ina bhfuil an dalta a 

bhfuil an bhulaíocht ag cur as do/di, ag baint úsáide as fianaise a chur an dalta féin ar fáil. Ní 

dhéantar cur síos ar imeachtaí ar leith ná ní cuirtear aon rud i leith aon duine. 

Céim 4 – Comhfhreagracht a chothú  

Cuirtear in iúl go soiléir nach ngearrfar pionós ar aon duine. Tá an grúpa tugtha le chéile 

chun an fhadhb a réiteach agus tá freagracht ar gach duine an scéal a fheabhsú. 

Céim 5 – Tuairimí a lorg 

Lorgaíonn an múinteoir moltaí faoin tslí inar féidir rudaí a fheabhsú don dalta a bhfuil 

bulaíocht ag tarlú do/di. Iarrtar ar gach dalta atá i láthair ráiteas pearsanta a thabhairt ar an 

gcabhair a thabharfaidh sé/sí. 

 

Céim 6 – É a fhágaint futhu 

Tar éis an scéal a bheith mínithe, cuireann an múinteoir an fhreagracht don fhadhb ar 

aghaidh go dtí an grúpa, gabhann buíochas leo dá dtacaíocht, léiríonn go mbeidh cruinnithe 

eile le gach duine de na daltaí chun a chloisint conas mar atá rudaí ag dul ar aghaidh. 

Céim 7 – Cruinnithe deiridh 

Seachtain nó dhó ina dhiaidh casann an múinteoir le baill an ghrúpa, duine ar dhuine, chun 

an dul chun cinn a phlé. Cuirtear agallamh freisin ar an dalta a bhfuil bulaíocht déanta 

air/uirthi mar chuid den phróiseas monatóireachta.   
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Cé nach gcuirtear milleán ar aon duine don bhulaíocht, bíonn Modh an Ghrúpa Tacaíochta 

sách ionsaitheach agus cuirtear iachall go nglacfaidh gach dalta sa ghrúpa comhfhreagracht 

chun an suíomh a fheabhsú don dalta a bhfuil bulaíocht ag tarlú do/di. Más cás an-

tromchúiseach a bhíonn i gceist leis an iompar bulaíochta (m.sh. ionsaí fisiceach nó ócáid 

thromchúiseach cibearbhulaíochta), beidh cur chuige smachta níos oiriúnaí.   

 
Bonn tuisceana tábhachtach sa chur chuige seo ná gur féidir daltaí a bhí gafa san iompar  

bulaíochta a spreagadh chun freagairt go comhbhách don ghuais ina bhfuil an dalta a bhfuil 

bulaíocht ag tarlú do/di. Tá an bonn tuisceana seo ar cheann de na rudaí a fhágann roinnt 

oideachasóirí, polaiteoirí, agus eagraíochtaí frithbhulaíochta mór le rá i gcoinne an chur 

chuige seo mar go ndiúltaíonn siad don fhealsúnacht atá mar bhunús leis an modh. Dar leis 

an bhfealsúnacht ní chuidíonn sé milleán a chur ar dhaoine aonair dá bpáirteachas in ócáidí 

bulaíochta ná ní chuidíonn an milleán le réiteach na faidhbe. 

   

Tá tacaíocht faighte ag an gcur chuige, áfach, ó mhúinteoirí, go háirithe i Sasana, a 

bhreathnaíonn ar an gcur chuige mar bhealach éifeachtach chun plé le roinnt cineálacha 

bulaíochta mar go gcaithfidh an dalta a bhíonn ag déanamh na bulaíochta an fhreagracht 

chéanna a ghlacadh le daltaí eile sa ghrúpa chun réiteach a fháil ar an mbulaíocht. Bíonn sé 

mar fhreagracht orthu gníomhú chun rudaí a fheabhsú don dalta a bhfuil an bhulaíocht ag 

tarlú do/di. Caithfear cúram a ghlacadh, áfach, nuair a bhíonn an modh seo in úsáid chun a 

dheimhniú, a mhéid agus is féidir, gur iad na gníomhachtaí a chuireann an grúpa i bhfeidhm ná 

iad siúd atá roghnaithe ag na daltaí agus nár chuir múinteoir brú orthu a leithéid a dhéanamh.      

 

Síltear Modh an Ghrúpa Tacaíochta a bheith oiriúnach do chineálacha bulaíochta a bhíonn 

neamhfhoréigneach, neamhchoiriúil. Ní chuireann sé san áireamh, áfach, aon spreagadh a 

d’fhéadfadh a bheith tarlaithe chun tús a chur leis an mbulaíocht, agus an gá a bhíonn ann, i 

roinnt cásanna, d’athruithe in iompar na bpáirtithe ar an dá thaobh. 

Modh an Chúraim Chomhroinnte 
 

Cuireadh tús le Modh an Chúraim Chomhroinnte sa tSualainn i 1980 (foilsithe i 1989) trí 

obair Anatol Pikas, síceolaí Sualannach a bhain úsáid as réiteach dírithe ar fhadhbanna a 

bhaineann le bulaíocht a réiteach. Modh neamhphionósach atá ann ina bpléitear le 

himeachtaí ag bulaí/íospartach ar bhealach a dhíríonn ar dhaltaí a bhí gafa san iompar 
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bulaíochta, nó a bhfuil eolas acu ar iompar bulaíochta, a chumhachtú chun gníomhú chun an 

fhadhb a réiteach. Cé go mbaineann cur chuige neamh-mhilleánach leis an modh, ní 

dhéanann sé iarracht ar aon bhealach leithscéal ná glacadh a thabhairt don bhulaíocht. 

Modh díreach atá i gceist. Éilítear agus bítear ag súil le freagairt fhreagrach. 

 

Baineann an modh seo le próiseas ilchéimneach, ag tosú le hagallaimh aonair aghaidh-ar-

aghaidh leis na daltaí a shíltear a bheith i mbun na bulaíochta, agus le daltaí a bhfuil an 

bhulaíocht mar thaithí acu, agus ag gluaiseacht ar aghaidh ansin go grúpchruinnithe leis an 

dá ghrúpa daltaí. De réir mar a ghluaiseann an próiseas ar aghaidh, glactar leis go mbíonn an 

bhulaíocht go mór faoi thionchar na gcaidreamh a bhíonn ag na daltaí lena chéile. Dar le 

Pikas, is féidir leis an bpróiseas idirghabhála bogadh a chruthú sa ghrúpdhinimic, agus 

timpeallacht a chruthú inar féidir le daltaí a bheith páirteach i bpróiseas idirbheartaíochta 

chun réiteach síochánta agus inbhuanaithe a fháil. Baineann na céimeanna seo a leanas leis 

an modh:- 

1. Déantar na daoine atá gafa mar bhulaí / íospartach a aithint. 

Go hídéalach is ón mbreathnóireacht agus/nó ó thuairiscí a fháil a thagann an t-eolas 

faoina bhfuil ag tarlú, seachas trí dhuine éigin a bheith ag caint go díreach leis an 

dalta a bhfuil an bhulaíocht ag tarlú do/di. Laghdaítear an baol go dtarlóidh tuilleadh 

bulaíochta nuair is léir don uile dhuine nach bhfuil pionós i gceist.  

 

2. Aithnítear roinnt daltaí gur dócha iad páirteach san iompar bulaíochta, nó ag tacú 

leis ar bhealach éigin, agus cuireann agallóir oilte (múinteoir) agallamh orthu. 

Eagraítear na cruinnithe leis na daltaí duine ar dhuine, ag tosú (más eol) leis an duine 

atá mar cheannaire ar an iompar bulaíochta. I gcúinsí áirithe, más mian, is féidir 

daltaí eile atá ar an eolas faoin bhfadhb, m.sh. daoine sa timpeallacht, a chur san 

áireamh mar uaireanta beidh ról tábhachtach acu siúd maidir le dul i bhfeidhm ar an 

mbulaíocht. Tá sé mar nós anois idirdhealú a dhéanamh idir na róil éagsúla a 

d’fhéadfadh a bheith acu siúd atá sa timpeallacht. 

 

Tarlaíonn na hagallaimh go príobháideach agus gan aon duine ag cur isteach orthu. 

Tosaíonn gach agallamh leis an múinteoir ag tabhairt cuireadh don dalta suí sa 

chathaoir atá os comhair (gan bord a bheith eadarthu). Fanann an múinteoir don 

fhéachaint sa tsúil roimh tús a chur leis an gcomhrá. Ag na cruinnithe seo le daltaí 

aonair, tá sé tabhachtach nach ndéantar aon chúisimh a chur i leith an dalta.  
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Míníonn an múinteoir ar dtús gur é a ról ná cabhrú le daltaí mothú slán ar scoil, agus 

tugann le fios ansin go bhfuil sé tugtha faoi deara go bhfuil dalta ar leith a bhfuil 

drochíde á fháil aige/aici ar scoil ó dhaltaí eile. Déanann an múinteoir cur síos ansin 

ar a bhfuil faighte amach faoin nguais ina bhfuil an dalta m.sh. é/í a bheith corraithe, 

fágtha ina (h)aonar, nó gan a bheith ag teacht ar scoil. Nuair a bhíonn ábhair imní an 

mhúinteora curtha in iúl go soiléir agus go macánta, iarrtar ar an dalta a rá céard atá 

tugtha faoi deara aige nó aici faoin scéal. 

 

A luaithe agus a thugann an dalta le fios go bhfuil eolas éigin aige nó aice (gan a 

bheith ciontach) ar a bhfuil ag tarlú, iarrtar air/uirthi go díreach cad is féidir a 

dhéanamh chun an scéal a fheabhsú.  

 

Mar ghnáthnós, cuireann an dalta moltaí ar fáil faoin méid is féidir a dhéanamh. Ach 

muna gcuireann, is féidir leis an múinteoir moltaí a dhéanamh. Tá sé tábhachtach 

nach mbeadh sé deacair na moltaí a chur i bhfeidhm. Beifear ag súil go mbeidh 

tacaíocht láidir ar fáil d’aon mholtaí cuiditheacha; eagraítear cruinniú eile ansin (ag 

am a aontaítear) chun féachaint conas mar atá ag éirí le cúrsaí. Tá sé tábhachtach ag 

an gcruinniú seo nach ndéantar aon bhagairtí nó nach dtugtar aon fholáirimh. 

Buailtear leis na daltaí eile sa ghrúpa, duine ar dhuine, agus tarlaíonn an cur chuige 

athuair. 

 

3. Cuirtear agallamh ar an dalta a bhfuil bulaíocht á dhéanamh air/uirthi. 

Cuirtear agallamh ar an dalta a bhfuil bulaíocht á dhéanamh air/uirthi tar éis 

agallaimh orthu siúd a shíltear a bheith gafa leis an iompar bulaíochta. Tosaíonn an 

múinteoir trí a ról agus a t(h)acaíocht don a bhfuil ag tarlú a mhíniú. Tá sé 

tabhachtach go ndéantar gaol muiníneach a fhorbairt. Mar sin féin, caithfear 

ceisteanna a chur chun a fháil amach an bhfuil rud éigin ar bun ag an dalta chun 

bulaíocht a tharraingt air/uirthi féin m.sh. gníomhú mar íospartach gríosaitheach. Tá 

sé tábhachtach nach ndírítear aon mhilleán ar an dalta. Pléitear lena leithéid de 

cheistiúchán go tuisceanach. Go minic bíonn an dalta neamhchiontach amach is 

amach. Tugann an múinteoir le fios go bhfuil sé/sí tar éis labhairt leis an dalta a 

shíltear é/í a bheith gafa leis an iompar bulaíochta agus go bhfuil an dalta tar éis a 

gheallúint go ndéanfaidh sé/sí roinnt rudaí chun an scéal a fheabhsú. Iarrtar ar an 
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dalta a bhfuil an bhulaíocht ag tarlú do/di a bheith ag faire amach don athrú. 

Eagraíonn an múinteoir cruinniú eile leis an dalta chun dul chun cinn a phlé. 

 

4. Roinnt laethanta ina dhiaidh sin, déantar cruinnithe leantacha a thionól leis an 

dalta a bhí páirteach san iompar bulaíocta, mar atá socraithe cheana. 

Is é atá mar aidhm anseo ná a fháil amach an ndearna an dalta a shíltear a bheith 

ina b(h)ulaí na rudaí a gheall sé/sí chun an scéal a fheabhsú. Ní féidir cruinniú a 

thionól leis an dalta nó an grúpa daltaí a shíltear é/í/iad a bheith gafa le hiompar 

bulaíochta go dtí go mbrathann an múinteoir go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh. 

 

5. Ag grúpchruinniú de na daltaí amhrastacha, iarrtar ar gach ball a chur in iúl cad é 

atá déanta acu chun iarracht a dhéanamh an suíomh a fheabhsú.  

Sula dtarlaíonn an cruinniú seo buaileann an múinteoir, duine ar dhuine, leis an 

dalta a bhfuil bulaíocht déanta air/uirthi agus leis an dalta a shíltear a bheith gafa 

leis an iompar bulaíochta chun aon cheisteanna atá fós ann a shoiléiriú. De ghnáth 

bíonn sé mar thoradh ar an ngrúpchruinniú go gcothaítear idirghníomhaíochtaí 

dearfacha breise leis an dalta a bhfuil an bhulaíocht ag tarlú do/di.  

 

6. Cruinniú gairid leis an dalta a bhfuil an bhulaíocht á dhéanamh air/uirthi.  

Tugtar cuireadh do/di teacht isteach ar chruinniú leis an dalta a shíltear é/í a bheith 

gafa san iompar bulaíochta do chruinniú deiridh, agus deimhniú tugtha gur féidir dul 

chun cinn a dhéanamh ag an gcruinniú. Munar mian leis an dalta a bhfuil an 

bhulaíocht á dhéanamh air/uirthi freastal, léirítear meas ar a c(h)inneadh. 

 

7. Nuair a tharlaíonn dul chun cinn, déantar cruinniú a thionól leis an dalta/na daltaí 

a shíltear é/í/iad a bheith gafa le hiompar bulaíochta chun teacht ar phlean maidir 

leis an bhfadhb a réiteach. 

Má bhíonn sé/sí sásta, freastalaíonn an dalta a bhfuil bulaíocht á dhéanamh 

air/uirthi ar an gcruinniú agus déantar  comhaontú a shocrú. Cé go mbíonn gá le 

ham don a leithéid de chur chuige, bíonn na torthaí a eascraíonn thar a bheith 

dearfach. Léiríodh an cur chuige seo a bheith oiriúnach go leithleach don phlé ar 

chásanna grúpbhulaíochta ina raibh an íospartach á (h)iompar féin go gríosaitheach. 

Tarlaíonn sé sin i thart ar 20 faoin gcéad de chásanna. Beidh dea-phleanáil agus dea-
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ullmhúchán riachtanach don chruinniú seo. Ag an bpointe deiridh seo, beidh ar an 

múinteoir feidhmiú mar idirghabhálaí.  

 

Tá sé curtha chun cinn ag Pikas, an duine a chur tús leis an modh seo, gur fearr a oireann an 

cur chuige seo d’fhadhbanna a bhaineann le daltaí níos sine, daltaí iar-bhunscoile, mar 

uaireanta bíonn gá le leibhéal níos airde san aibíocht chognaíoch ag na daltaí. Réitíonn an 

tuairim seo le tuairiscí ó Stevens, de Bourdeaudhuij agus Van Oost (2000) sa Bheilg. Léiríodh 

an modh a bheith thar a bheith éifeachtach i gcásanna ina mbíonn an dalta a bhfuil an 

bhulaíocht ag tarlú do/di ag feidhmiú go gríosaitheach.  Mar sin féin, thuairiscigh Duncan 

(1996) gur tharla idirbheartaíochtaí le rath nuair a baineadh úsáid as an modh seo le daltaí 

sa dara agus sa tríú bliain den bhunscoil in Albainn. Neamhchosúil le modhanna eile, ar a n-

áirítear an Modh Smachta Traidisiúnta, Cleachtais Aisiríocha, agus Modh an Ghrúpa 

Tacaíochta, ní ghlacann an modh seo leis go bhfuil an dalta a bhfuil bulaíocht ag tarlú do/di 

neamhchiontach amach is amach. 

 

Tá difríocht ó bhonn ar fad idir Modh an Chúraim Chomhroinnte agus an Modh Smachta 

Traidisiúnta mar tugann sé faoi chásanna bulaíochta a réiteach gan pionóis. Tá sé, dá réir, 

cosúil leis na Cleachtais Aisiríocha agus le Modh an Ghrúpa Tacaíochta. Ní hionann é go mór 

agus na Cleachtais Aisiríocha sa mhéid is nach mbíonn cathú á lorg ná leas á bhaint as  cathú 

ón dalta a shíltear a bheith gafa leis an mbulaíocht mar chéim chun an ‘ciontaí’ a chur ag 

feidhmiúa r bhealach aisiríoch agus caidreamh sásúil a chruthú leis an duine a bhí mar 

sprioc. In ionad ‘cathú’, tugtar faoin ‘gcomhbhá’ a chothú leis an dalta ar a ndearnadh 

bulaíocht. Ta difríocht, freisin, mar leagtar béim ar ghrúpchruinnithe le daoine a bhíonn gafa 

mar bhullaí/íospartach sna himeachtaí chun réitigh leanúnacha a fháil ar an mbulaíocht. 

 

Ní hionann freisin Modh an Chúraim Comhroinnte agus Modh an Ghrúpa Tacaíochta sa 

mhéid is go dtosaítear an obair ar dtús le gach duine ar leith a shíltear a bheith gafa san 

iompar bulaíochta seachas páirt a ghlacadh ar dtús sa phlé le grúpa daltaí ina bhfuil na daltaí 

a shíltear a bheith gafa sa bhulaíocht. Glacann an modh seo leis gur é an straitéis seo an 

bealach is praiticiúla agus is éifeachtaí chun gluaiseacht chun cinn. De ghnáth ní bhaintear 

úsáid as an gcur chuige seo má bhíonn iompar foréigneach nó coiriúil i gceist. 
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Straitéisí Praiticiúla chun Bulaíocht                                              

a Iniúchadh agus a Réiteach 
 

Tá sé tábhachtach go mbeadh cosc, iniúchadh agus bainistíocht na bulaíochta mar phróisas 

leanúnach i scoileanna. Bíonn a lán deiseanna d’fhoireann agus do bhainistíocht na scoile 

chun plé leis an mbulaíocht, go foirmiúil agus go neamhfhoirmiúil, mar shampla nuair a 

bhíonn siad i dteagmháil leis na scoileanna friothálacha, trí eolas a lorg ar na foirmeacha 

cláraithe, trí labhairt le tuismitheoirí ag na cruinnithe ionduchtaithe agus ag cruinnithe 

tuismitheoirí is múinteoirí.  

 

Cruthaíonn an teagmháil neamhfhoirmiúil idir mhúinteoirí ó lá go lá deiseanna don 

réamhchosc agus don mhonatóireacht. Nuair a bhíonn teicníc ar leith in úsáid chun plé le 

suíomh ar leith sa rang, beidh sé tábhachtach na múinteoirí a bhíonn bainteach leis an rang 

a bheith ar an eolas faoin gcur chuige atá á ghlacadh, agus aischothú cuí a chur ar fáil dóibh.  

 
In aon chur chuige chun an bhulaíocht a réiteach, caithfear a bheith cúramach nach n-

úsáidtear eolas a thugann nó a fhaigheann múinteoir chun cur le cíopadh an íospartaigh. 

 
Baineann foilseachán Cool School “Iniúchadh agus Réiteach na Bulaíochta: Céimeanna Eile 

do Mhúinteoirí” úsáid as cur chuige bunaithe ar Cheartas Aisiríoch. Tá fáil ar seo ar láithreán 

an OSPS: www.OSPS.ie. Tá éiteas an mheasa sa scoil go lárnach sa chur chuige. Is féidir leas 

a bhaint as na straitéisí seo a leanas, bunaithe ar mholtaí an Cool School, don chosc mar aon 

leis na straitéisí a úsáid mar uirlisí chun bulaíocht a iniúchadh agus a réiteach. Beidh na 

múinteoirí ábhartha ábalta úsáid a bhaint astu. 

Ceistneoirí Rúnda 
 

Mar aon le deis a thabhairt do dhaltaí féin-nochtadh a dhéanamh ar an mbulaíocht, tugann 

ceistneoirí rúnda (féach an chuid anseo a bhaineann le cosc ar bhonn scoile uile) deis don 

phiara-nochtadh – gné rí-thábhachtach chun deis a thabhairt do dhaoine a bhíonn  i 

dtimpeallacht na bulaíochta gníomhú go réamhshóisialta thar ceann daoine eile. Mar aon 

leis sin, is féidir ceistneoirí rúnda a úsáid chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht 

chur i bhfeidhm na scoile ar na bearta frithbhulaíochta.  

http://www.sphe.ie/
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Sochghram bulaíochta 
 

Straitéis chun an bhulaíocht a chosc atá sa sochghram bulaíochta (féach an chuid anseo a 

bhaineann le cosc ar bhonn scoile uile) a bhfuil cur síos déanta cheana air ach is féidir úsáid 

a bhaint as freisin mar chur chuige don idirghabháil neamh-achrannach chun: 

 iniúchadh a dhéanamh ar ócáidí bulaíochta atá curtha in iúl. Clúdaíonn sé seo 

bulaíocht duine-le-duine nó ócáidí nuair a bhíonn grúpa i gceist.  

 bulaíocht a stop, agus féidearthacht na frithbheartaíochta a laghdú, trí fhreagairt a 

bheith ar fáil ar an toirt. 

Céimeanna don Chur i bhFeidhm: 

a) Socraigh cé a dhéanfaidh an sochghram a riar agus téigh i gcomhairle leis an 

mbainistíocht, le múinteoirí ábhartha agus/nó leis an bhfoireann tacaíochta 

frithbhulaíochta sa scoil, nó leis an bhfoireann tréadchúraim. 

b) Mínigh do na daltaí cad í feidhm an tsochghraim.  Cuir in iúl don rang go léir go 

bhfuil tú chun labhairt le gach duine faoina dtaithí ar atmaisféar ranga, agus an 

gá atá ann an t-atmaisféar a fheabhsú. Mínigh gur cuid de bhearta 

frithbhulaíochta na scoile é seo. Inis don rang go gcuirfear aischothú ar fáil dóibh. 

c) De réir mar a leanann an múinteoir ranga / ábhair ag obair leis an rang, cuirtear 

agallamh go príobháideach ar dhaltaí aonair (Féach an sampla de shochghram do 

na príomhcheisteanna).  Inis do gach dalta faoin rúndacht a bhaineann leis an 

agallamh, ag deimhniú dóibh nach dtabharfar le fios cé a chur eolas ar fáil. 

Soiléirigh go gcuirfear na ceisteanna céanna ar gach dalta mar déanann sé sin na 

híospartaigh a chosaint ón bhfrithghníomhú, toisc go dtagann an pictiúr a bhíonn 

agat tagtha ón rang go léir. Bíodh liosta an ranga agat chun an t-eolas a thaifead. 

D’fhéadfadh sé cabhrú leat léiriú súl den eolas a sholáthar ar chairt, go háirithe 

nuair a bhíonn fadhb ag tarlú arís is arís eile. Coimeád taifead den eolas.  

d) Tiocfaidh pictiúr soiléir  chun cinn ar an rangdhinimic. Déan na torthaí ginearálta 

a phlé leis an rang go léir. Déan na bealaí ina bhfuil an rang ag obair go maith le 

chéile maidir le comhoibriú agus cairdis a aithint. Má bhíonn sé seo thar a bheith 

dearfach, beidh an ghné réamhghníomhach den straitéis ag feidhmiú. Déan an 

rang a mholadh as spiorad an chomhoibrithe, agus cur duais ar fáil más féidir. 
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e) Má tharlaíonn go dtagann fadhbanna chun solais, déan ple leis an iompar atá ag 

cruthú na faidhbe láithreach ach tar éis do na hagallaimh a bheith curtha ar gach 

dalta. Déan an fhianaise a phlé go príobháideach le daltaí aonair a aithníodh   

mar iad siúd a raibh iompar bulaíochta á léiriú acu. 

f) Bí soiléir faoin iompar atá ag cruthú faidhbe, mínigh cad atá mícheart leis, agus 

déan an neamhfhóirsteanacht a dhúshlánú. Cuir in iúl go soiléir nach féidir 

glacadh in an chor lena leithéid d’iompar. Faigh aontú maidir le Fíricí, Iompar 

Amach Anseo agus Cruinniú Leantach.  

g) Déan plé agus tar ar chomhaontú ranga faoi iompraíocht inghlactha don 

todhchaí. 

h) Cuir aischothú ar thorthaí an tsochghraim ar fáil do mhúinteoirí ranga /do 

bhliaincheannairí srl. agus socraigh ar straitéis don fheitheoireacht agus don  

mhonatóireacht. 

i) Déan socrú maidir leis an dul chun cinn a athbhreithniú leis an an rang agus leis 

na múinteoirí ranga. 

Breathnóireacht ranga 
 

Baineann an bhreathnóireacht ranga le hiompar bulaíochta a bheith á thaifead ag gach 

múinteoir thar thréimhse ama a bhíonn socraithe, an t-eolas a chur le chéile, agus an plean 

atá le cur i gcrích a shocrú.  

Bíonn sé mar aidhm ag an mbreathnóireacht ranga:  

 Atmaisféar an ranga a fheabhsú, ag cosaint dá réir cearta na ndaltaí agus na 

múinteoirí. 

 Freagairt mhúinteoirí ar iompar bulaíochta a chomhordú. 

 Tionchair chuiditheacha sa rang a aithint agus a mhealladh.  

 Iompraíochtaí a mbíonn fadhbanna ag baint leo a thaifead go cruinn 

 Daltaí a aithint a bhfuil gá acu le tacaíocht, ina measc iad siúd atá gafa le 

hiompraíochta amhrasacha. 

 Eolas cruinn faoin mbulaíochta a chur ar fáil don bhainistíocht agus do thuismitheoirí.  

 A chur ar chumas múinteoirí caighdeáin maidir leis na hiompraíochtaí atá inghlactha 

nó doghlactha a bhunú agus iad seo a chur i bhfeidhm. 
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Déantar an bhreathnóireacht go neamhshonraíoch agus d’fhéadfadh gur uirlis úsáideach í 

chun a fháil amach cén dinimic a bhíonn ag feidhmiú i ngrúpa agus chun cur chuige níos 

iomláine a chur ar fáil chun plé le hiompar diúltach agus chun iompar cuiditheach a mhéadú. 

Is féidir leas a bhaint as freisin chun monatóireachta a dhéanamh ar imeachtaí tar éis úsáid a 

bhaint as an Sochgram Bulaíochta.  

 

D’fhéadfadh go mbeadh an bhreathnóireacht ranga úsáideadh do mhúinteoirí nuair a 

shíltear go bhfuil an bhulaíocht ag tarlú ach nuair a bhíonn gá le fianaise bhreise chun teacht 

ar fhoinse na bulaíochta. I gcásanna nuair a déantar na bhulaíocht a thuairisciú agus nuair a 

bhíonn baol frithbheartaíochta i gceist, déanann an straitéis seo rúndacht a chosc agus is 

féidir fianaise a bhailiú trí bhreathnóireacht dhíreach an mhúinteora. Is féidir í a úsáid freisin 

nuair a bhíonn bulaíocht á dhéanamh ar an múinteoir, go háirithe ó ghrúpa daltaí. 

 

Is fearr an bhreathnóireacht ranga a dhéanamh go discréideach agus faoi rún le tacaíocht ón 

bpríomhoide a dhéanfaidh cruinnithe múinteoirí a éascú ionas cur féidir an t-eolas a chur le 

chéile agus gníomhú dá réir. 

 

Céimeanna don chur i bhfeidhhm: 

a) Eagraigh réamhchruinniú leis an bhfoireann ábhartha.  

b) Tabhair le fios cad í nádúr na faidhbe.  

c) Mínigh cad é an cur chuige.  

d) Leag béim ar thábhacht na rúndachta. 

e) Socraigh dáta chun na foirmeacha comhlánaithe a chur ar ais. Is leor coicís, ach ba 

chóir plé le nithe práinneacha ar an toirt agus laistigh de ghnásanna na scoile.  

f) Bailigh eolas agus déan an t-eolas a thaifead ar na Foirmeacha Breathnóireachta.  

g) Eagraigh iarchruinniú leis an bhfoireann ábhartha agus cuir an t-eolas le chéile. 

h) Déan socrú maidir leis na céimeanna cuí atá le tógaint. 

i) Cuir agallamh ar na daltaí atá i gceist. (Féach an chéad rannán eile a bhaineann le 

teicnící agallóireachta)  

j) Déan athbhreithniú ar an dul chun cinn leis na múinteoirí ranga. 
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Teicnící Agallóireachta do Mhúinteoirí Ábhartha 
 

Pléitear sa chuid seo, go príomha, le hagallamh a chur ar dhalta a bhí ag gabháil do mhí-

iompar bulaíochta. Is féidir, freisin, úsáid a bhaint as an gcur chuige agus as an struchtúr 

chun agallamh a chur ar íospartach agus orthu siúd atá sa timpeallacht, ach an t-ábhar a 

chur in oiriúint de réir mar is gá.  

An cúlra a chaithfear a chur san áireamh 
 

Is féidir le daoine óga a bhíonn ag déanamh bulaíochta ar dhaoine eile plé leis seo ar bhealaí 

éagsúla nuair a chuirtear an cás ina leith. Tá sé tábhachtach a thuiscint conas mar a 

fhéadfadh daoine a bhíonn páirteach sa bhulaíocht mothú agus na dearcthaí a d’fhéadfaí a 

léiriú. D’fhéadfadh dúshlánacht nó léiriú oscailte ar chumhacht tarlú mar gheall ar an imní 

go mbeirfear ar dhuine, go nglaofar bulaí air/uirthi, go ndéanfar pianós a ghearradh 

air/uirthi nó go gcuirfear é/í a chur amach as an scoil. D’fhéadfadh nach ngéillfeadh daltaí a 

bhrathann sáinithe go ndearna siad rud a bhí mícheart.  

 

Seans go mbeidh náire ar roinnt ógánach maidir lena bpáirteachas san iompar bulaíochta, 

agus go mothóidh siad ciontach. Toisc go dteastóidh uatha nach mbeidh drochainm acu, 

b’fhéidir go séanfaidh siad aon eolas nó aon pháirteachas a bheith acu. D’fhéadfadh dalta(í) 

plé leis seo gan aon rud a rá, nó aontú le gach rud a deirtear. Is é is dóchúla ná go gceartóidh 

an dalta a nósanna iompair go sealadach, ach nach dtarlóidh athrú ó bhonn ar an iompar. 

 
Tarlaíonn anois is arís nach mbíonn aon mhothúcháin ná aon náire, aon chiontacht ná aon 

chomhbhá ag an mbulaí leis an íospartach a bhíonn ag fulaingt. Seans nach mbeidh aon 

toradh ar a bheith ag súil le doilíos mar fhreagairt ón mbulaí. Ina leithéid de chásanna, 

caithfear a bheith rí-shoiléir faoi na hiarmhairtí a eascraíonn ó iompar bulaíochta. 

 
Go fiú nuair a bhíonn polasaí frithbhulaíochta i bhfeidhm, d’fhéadfadh nach dtuigeann 

roinnt ógánach nach bhfuil an iompar bulaíochta acu inghlactha. Caithfear é seo a mhíniú go 

soiléir, go háirithe dóibh siúd a fhreagraíonn go feargach do chásanna fadhbach. 

 

I dtimpeallachtaí scoile, nuair nach bpléitear go héifeachtach leis an mbulaíocht, 

d’fhéadfadh go nglacfar go sóisialta lena lán de na hiompair bhulaíochtaí a chleachtaíonn 
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daltaí ar a chéile. D’fhéadfadh daltaí a bheith ag leanúint iompar a chéile, nó d’fhéadfadh 

siad a bheith á n-iompar féin de réir na dtraidisún atá inghlactha agus faoi cheilt. Tarlaíonn a 

leithéid, mar shampla, nuair a bhíonn inghlacthacht faoi cheilt ag daltaí agus ag an 

bhfoireann ar an mbulaíocht ar dhaltaí na chéad bhliana, ar dhaltaí nua, nó ar dhaltaí 

leochaileacha. 

 

Is é dúshlán an mhúinteora ná deireadh a chur leis na dearcthaí, na hábhair imní agus na 

tuairimí seo. B’fhéidir go gcuideoidh an cur chuige neamh-achrannach atá molta anseo leis 

an teannas a laghdú. 

 

Príomheilimintí an agallaimh 
 

Sula dtosaítear ar agallamh a chur ar dhuine óg maidir le rud éigin a tharla, beidh sé 

cabhrach má bhíonn úsáid bainte as an sochghram a bhfuil cur síos air thuas.  

 

Príobháideacht 

De ghnáth tugann daltaí níos mó eolais go príobháideach mar go mbrathann siad níos 

sábháilte. Nuair a phléitear le rudaí go poiblí is féidir leis seo náire a chruthú don íospartach, 

a leochaileacht a mhéadú, agus dúshlánacht nó séanadh a spreagadh ón té a bhíonn 

ciontach. Bíonn tábhacht ag baint leis an bpríobháideacht freisin d’fhínéithe agus do 

dhaoine eile sa rang. D’fhéadfadh brú go caolchúiseach a bheith ar dhaoine tacú le taobh 

amháin nó le taobh eile nó, scéal níos measa fós, d’fhéadfadh go dtiocfadh bagairtí uaidh 

seo. Nuair a shíltear go mb’fhéidir go bhfuil grúpbhulaíocht i gceist, cabhróidh sé le 

múinteoirí cúnamh a fháil ó chomhghleacaí chun agallaimh a chur duine ar dhuine ar bhaill 

an ghrúpa.   

 
Cur chuige neamh-achrannach 

Tar éis fáilte a chur roimh an dalta agus buíochas a ghabháil leis/léi as an gcomhoibriú, cuir 

in iúl do/di go bhfeiceann tú tú féin mar éascaitheoir chun an fhadhb a réiteach, seachas 

mar dhuine a ghearann pianóis. Bain úsáid as cur chuige neamh-achrannach agus bain úsáid 

as ráitis le “Táim” (féach na samplaí thíos). Laghdóigh a leithéid an teannas agus méadóidh 

sé an muinín. Déan iarracht gan an lipéad “bulaí” a chur ar an duine óg. Déan iarracht tagairt 

don iompar seachas don duine. Bí ciúin, cabhrach agus bíodh cur chuige fadhb-réitigh agat. 
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Cuir dóthain ama ar fáil don agallamh. Freagraíonn formhór na ndaoine óga don fhoighne 

agus don deis cainte seachas don bhrú, don fhearg nó don mhífhoighne.  

 

Moltaí don agallóireacht 
 

Tá sé i gceist leis na tús-ráitis seo go gcothófaí muinín sa duine óg go bpléifear go cothrom 

leis/léi. Seans gur mhaith leat cuid acu seo, nó iad go léir a úsáid, de réir mar a oireann duit. 

 
“Is cosúil go bhfuil deacracht éigin idir dhaoine i do rang/ghrúpa. Táimse anseo chun 

cuidiú leis an bhfadhb a réiteach. Beidh gá agam le do chomhoibriú chun é seo a 

réiteach, mar is dóigh liom go mbeidh an pháirt a bheidh agatsa thar a bheith 

tábhachtach chun an fhadhb a réiteach. Beidh an-difríocht mar thoradh ar an 

gcúnamh uaitse”. (Cuir am ar fáil don fhreagra.) 

 
“Má rinne tusa botún i do chuid iompair, go fiú más botún tromchúiseach a bhí ann, 

teastaíonn uaimse cabhrú chun rudaí a shocrú. Is é an rud is tabhachtaí do gach 

duine ná nach dtarlóidh sé go deo arís. Is dóigh liom go bhfuil sé an-tábhachtach go 

socrófar é seo díreach anois”. (Cuir am ar fáil don fhreagra.) 

 
“Bíonn orainn plé lena lán cineálacha deacrachtaí agus de ghnáth éiríonn linn iad a 

réiteach, go fiú nuair a bhíonn fadhbanna móra ann.” (Cuir am ar fáil don fhreagra.) 

 

Ag an bpointe seo, ba chóir go mbeadh sé soiléir don mhúinteoir má tá an duine óg 

ag freagairt don chur chuige. Tá gach deis á chur ar fáil dóibh don chomhoibriú mar 

go dtuigeann siad cad atá á rá agat, agus an cur chuige atá agat. Cuir ceist orthu an 

dteastaíonn uatha go ndéanfaí aon rud a shoiléiriú nó a rá arís dóibh. Tabhair am 

machnaimh dóibh faoin méid atá ráite agat. 

 
Eolas breise a lorg: 

 Cuirfidh na ceisteanna seo a leanas eolas comhthéacsúil ar fáil don mhúinteoir:  

• Conas mar a éiríonn leat le dalta/í eile?  

• An raibh aithne agaibh ar a chéile roimh don rud a tharla tarlú?  

• Cé chomh fada agus atá aithne agaibh ar a chéile?  

• An bhfuil stair ag baint leis an rud a tharla, nó ar tharla sé agus gan aon súil leis?  
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• An dóigh leat go mbeidh sé éasca dea-chumarsáid a chruthú arís leis an duine eile? 

 
Tabhair rogha dóibh idir an rud a tharla a scríobh síos, nó é a phlé. Ní bhíonn an t-

achrannacht chéanna ag baint leis an scríobh, go háirithe do dhaoine óga a bhrathann go 

mbíonn teagmháil aghaidh-ar-aghaidh le múinteoir conspóideach. 

 

Samplaí de cheisteanna / ráitis:  

• Lig dúinn breathnú anois ar an rud a tharla … 

• Caithfidh mise tuiscint a fháil ar an bpáirt a bhí agatsa…...   

• An féidir leat cabhrú liomsa do thaobh den scéal a thuiscint?   

• Caithfidh mé soiléireacht a bheith agam maidir leis seo: Céard a tharla? Cén áit agus 

cathain a tharla sé? Cé a bhí páirteach? Cén pháirt a bhí agatsa ann? An raibh níos 

mó ná duine amháin i gceist ar gach taobh? An raibh aon fhínéithe ann? Ar tharla sé 

seo níos mó ná aon uair amháin? An raibh páirt agatsa i rud cosúil leis seo cheana? 

 
Déan an duine óg a mhealladh chun díriú ar fhreagracht a ghlacadh ar a g(h)níomhaíochtaí, 

seachas an milleán a chur ar dhaoine eile nó ar an ngrúpa. Ná glac leis na gnáth-theicnící 

chun an náire a sheachaint cosúil le “Ní raibh mise ach ag méiseáil”, nó “Bhíomar go léir 

páirteach”. Ná tabhair aon aird ar a leithéid de chaint agus iarr ar an duine óg labhairt faoin 

ról ar leith a bhí aige/aici féin ag an am. Mar shampla, cuir na ceisteanna:   

• Cad é go díreach a dúirt tú nó a rinne tú?   

• Cén cur síos a bheadh ag duine éigin eile a chonaic tú ar an rud a rinne tú?   

• An ndéanfá an rud céanna arís, nó an ndéanfá rud éigin eile?    

• Céard a rinne tú nach raibh i gceart?   

• An dtuigeann tú céard a bhí bun os cionn leis?   

• Cad atá bun os cionn faoin rud a rinne tú?  

• Conas mar a mhothaíonn tú faoin gcás?  

• An bhfuil tú buartha faoin méid a tharlóidh?  

• Céard a shíleann tusa a bheadh cothrom sa chás seo?  

Seo a shílimse atá cothrom: (Déan cur síos ar réiteach cothrom ar nós leithscéal a ghabháil, 

glacadh le hidirghabháil, comhaontú a shíniú le tuismitheoir i láthair, aontú labhairt le 

comhairleoir, íoc as damáiste, airgead a íosíoc nó an luach dochair a chúiteamh, fionraí, 

lánfhionraí go buan ón scoil.)  
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Ba chóir moladh a thabhairt láithreach má léirítear comhoibriú. Má aontaíonn gach duine 

maidir le réiteach na faidhbe, is féidir críoch a chur leis an scéal.  

 

Cad a tharlaíonn má bhíonn séanadh iomlán?  

 
Tarlaíonn cásanna ó am go ham nuair a bhíonn séanadh iomlán ann. Cuir an fhianaise ar fáil 

arís mar is léir duitse í, agus bain triail as an bplé arís. Seans go mbeidh gá an rúndacht a 

bhaineann le do fhoinse eolais a chosaint. Lean ag díriú ar an méid a chreideann tusa a 

tharla. Ná cur i leith an duine óig go bhfuil sé/sí ag insint bréige. Mar shampla: 

Seo é an scéal mar is léir domsa é. (Cuir an t-eolas ar fáil). 

Bheadh an tuairim céanna ag aon duine eile a scrúdódh an scéal faoi do fhreagracht. 

Ní ghlacaim leis go bhfuil an scéal iomlán á chloisint agam ón méid atá ráite go dtí seo. 

 

Mínigh do ról arís mar atá thuas, agus cuir in iúl don duine óg gur deis an-dearfach é seo 

do/di le bheith oscailte agus ionraic. Má leanann an séanadh, mínigh nach bhfuil sé i gceist 

agat scaoileadh leis an scéal go dtí go ndéantar é a réiteach, agus déan cur síos ar na chéad 

chéimeanna eile a tharlóidh de réir mar atá i bpolasaí na scoile. Mar shampla:  An scéal a 

chur in iúl don Phríomhoide;  Tús a chur le hiniúchadh níos leithne;  Teagmháil a dhéanamh 

le tuismitheoirí; Teagmháil a dhéanamh le gníomhaireachtaí lasmuigh cosúil leis an tSeirbhís 

Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (más léir go mb’fhéidir go bhfuil deacrachtaí 

síceolaíochta  ann), Oifigeach Teagmhála don Óige, nó na Gardai. 

 

Pé acu an dtagann nó nach dtagann admháil faoi bheith páirteach, tá sé rí-thábhachtach a 

bheith aonchiallach faoi iompar an duine óig go díreach ag an am sin agus sa todhchaí.      

Ba chóir a shoiléiriú: 

• go gcaithfear stop a chur láithreach leis an gcineál iompair atá pléite. 

• go bhfuil impleachtaí araíonachta i gceist cheana féin maidir leis an gcás.  

• go gcaithfear aontú a fháil nach ndéanfar iarracht díoltas a bhaint amach i 

gcoinne an íospartaigh ná daoine eile a bhfuil sé mar thuairim ag an mbulaí 

gur thug siad eolas do mhúinteoirí. 

• muna mbíonn an aontú ar fáil, go mbeidh foláireamh le tabhairt don duine 

atá gafa sa bhulaíocht agus dá c(h)airde freisin.  
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• go mbeidh ar an scoil céimeanna a ghlacadh chun sábháilteacht an 

íospartaigh a chinntiú, agus chun iompar daoine a bhí páirteach a mhaoirsiú. 

• go ndéanfar cinneadh maidir leis na pianóis a d’fhéadfaí a ghearradh ó phlé 

ina mbeidh an bhainistíocht scoile agus pearsanra ábhartha eile páirteach.  

• go mbeidh ar an mbainistíocht roghnú idir fionraí/díbirt má leanann an 

bhulaíocht, nó an ciontóir a chur ar aghaidh do mheasúnú síceolaíoch 

cliniciúil. Tabharfaidh measúnú le fios pé acu an bhfuil, nó nach bhfuil, 

deacrachtaí síceolaíoch/síciatrach ag an duine óg atá ag cruthú an mhí-

iompair, agus pé acu an mbeadh oiliúint ar bhainistíocht feirge cabhrach don 

chéad chéim eile. 

• go bpléifear féidearthacht don chomhairleoireacht le tuismitheoirí. 

• go gcoimeádfar taifead den agallamh. 

Samhail choincheapúil chun an bhulaíocht a iniúchadh 

agus a réiteach 
 

Tá creat úsáideadh ar fáil chun plé le hiompar bulaíochta, Sa chreat tá coincheap a 

bhaineann le Ceartas Cúiteach, seachas Ceartas Aisiríoch. Cuireann sé sin an modh 

traidisiúnta ar mhilleán agus ar phianós i gcomparáid leis an dearcadh níos iomlánaíoch, ina 

ndéantar iarracht teacht arís ar chothromaíocht sna caidrimh idir dhaltaí na scoile. Ní gá don 

phróiseas a phléann le hócáidí bulaíochta a bheith eaglach, iomarcach.  

 

Mar aon le tacú leis na híospartaigh, díríonn múnla aisíríoch aird ar riachtanais an duine atá 

ag déanamh na bulaíochta. 

Ceartas Cúiteach Ceartas Aisiríoch 

Dánaíocht a shainmhínítear mar rialacha 
scoile a  shárú 

Dánaíocht a shainmhínítear mar dhuine amháin a bheith 
ag sárú cearta duine eile 

Fócas ar mhilleán, ar chiontacht, ar an 
am atá thart 

Fócas ar fhadhbréiteach trí mhothúcháin agus riachtanais 
a mhíniú, agus iarracht ansin rudaí a chur ina  gceart  

Caidreamh agus próiseas ionsaitheach Plé agus idirbheartaíocht. Gach duine a bhíonn páirteach 
ag éisteacht lena chéile 

Pianós chun díspreagadh/cosc Cúiteamh. Réiteach agus athmhuintearas mar sprioc 

Freagracht mínithe i bhfoirm pianós a 
ghlacadh 

Freagracht mínithe mar thuiscint ar thionchar an ghnímh, 
socrú rudaí a chur i gceart agus a chúiteamh 

An choimhlint léirithe mar dhuine aonair 
i gcoinne na scoile 

Dánaíocht aitheanta mar chonspóid idirphearsanta. 
Feictear gur deis don fhoghlaim í an choimhlint. 

Curtha in oiriúint ó Hopkins (2002). 
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Iniúchadh agus idirghabhálacha agus na daltaí le 

riachtanais speisialta oideachais 
 

Cé go bhfuil sé tábhachtach go ndéantar gach céim den iniúchadh agus den idirghabháil de 

réir ghnásanna ag an RSO, d’fhéadfadh roinnt de na tuairimí seo a bheith cabhrach nuair a 

bhíonn daltaí le RSO i gceist: 

 B’fhéidir go gcaithfidh tuismitheoirí a bheith páirteach ón tús. 

 D’fhéadfadh sé a bheith níos éifeachtaí má bhíonn caidreamh dearfach ag an dalta 

leis an múinteoir a bhíonn i mbun an iniúchaidh. 

 Nuair a bhíonn a t-iniúchadh ar bun ba chóir smaoineamh ar bhealaí breise a a úsáid 

chun cuidiú leis an dalta an rud a tharla a mhíniú, mar shampa LAMH, 

amharcíomhánna, rólimirt srl.  

 Roghnaigh an straitéis idirghabhála is oiriúnaí de réir pholasaí na scoile. 

 Smaoinigh céard eile a chaithfear a chur leis na straitéisí coiscthe do dhaltaí ar leith, 

mar shampla, múin sainscileanna pearsanta agus sóisialta, scileanna fóillíochta, 

bainsitíocht feirge, scriopt srl. 

 Smaoinigh maidir le pátrúin a d’fhéadfadh a bheith ag cur leis an mbulaíocht a chosc, 

mar shampla, seachrán/malairt, gníomhaíocht le míniú a fhorbairt. 

 B’fhéidir go mbeidh gá le géarbhreathnóireacht go leanúnach ar an dalta. 

 An dalta a chur aghaidh do tacaíocht eile, mar shampla, teanga agus cumarsáid, 

síceolaí, srl. 
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Naisc le Polasaithe Eile 
 

Mar aon leis an bPolasaí Frithbhulaíochta féin tá sé tábhachtach, mar chuid de Chód Iompair 

na Scoile, naisc a chruthú idir polasaí frithbhulaíochta na scoile agus polasaithe ábhartha eile 

sa scoil.  

D’fhéadfadh na polasaithe seo a leanas a bheith i gceist: 

An Cód Iompair 

Beidh Polasaí Frithbhulaíochta na Scoile mar chuid de Chód Iompair na 

Scoile i gconaí (mar atá i dTreoirlínte an BNLO/NEWB, 2008) agus baineann 

na caighdeáin iompair atá luaite sa Chód Iompair leis an bPolasaí 

Frithbhulaíochta.  

Cosaint Leanaí 

Mar atá i Nósanna Imeachta na ROS do Chosaint Leanaí 2011; “i gcásanna 

nuair a bhí an rud a tharlaíonn (an bhulaíocht) tromchúiseach agus nuair a 

d’fhéadfaí go bhféadfadh an t-iompar a bheith mí-úsáideach, ba chóir don 

scoil dul i gcomhairle le Seirbhísí Sóisialta Leanaí agus Teaghlaigh an FSS 

chun  teacht ar fhreagairt chuí, cosúil le plean bainistíochta.”. 

(ROS Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí, 2011, 6.3.5) 

Mar aon leis sin ba chóir ócáidí tromchúiseacha den iompar bulaíochta a 

thraschur go Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh an FSS.  

 (ROS Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí, 2011, 6.3.5) 

Polasaí Úsáide Inghlactha 

Caithfidh na cleachtais a bheidh luaite sa Pholasaí Úsáide Inghlactha 

d’úsáid shábháilte an Idirlín a bheith ag teacht le riachtanais na ngnásanna 

frithbhulaíochta agus caithfear cloí leo i gcónaí. Baineann sé seo freisin le 

húsáid na ngléasanna teicneolaíochta eile, fóin phóca, ceamaraí digiteacha 

agus gléasanna eile san áireamh 

Ráiteas Sláinte agus 

Sábháilteachta 

Déanann an Polasaí Frithbhulaíochta cur síos ar phríomhphrionsabail an 

dea-chleachtais chun iompar bulaíochta a chosc agus a thaicleáil.  

Riachtanais Churaclaim – Cur 

i bhfeidhm an Churaclaim 

OSPS / na cláir OCG agus Bí 

Sábháilte  

Cur i bhfeidhm an OSPS / OCG:  

Tugann Imlitreacha 22/2010 (Bunleibhéal) agus 23/2010 (Iar-Bhunleibhéal) 

“Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte, Treoirlínte don Dea-

Chleachtas” cur síos ar cur chuigí do chur i bhfeidhm leanúnach an 

churaclaim OSPS, an OCG san áireamh.  

Imlitir 37/2010 (Iar-Bhunscoileanna) ‘Oideachas Caidrimh agus 

Gnéasachta’ a léiríonn dualgais Iar-Bhunscoileanna maidir le:  

• polasaí scoile a fhorbairt don Oideachas Caidrimh agus 
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Gnéasachta; agus  

• clár ar an ábhar seo a chur i bhfeidhm mar eilimint den Oideachas 

Sóisialta Pearsanta agus Sláinte sa tsraith shóisearach, agus mar 

chuid den chlár OCG sa tsraith shinsearach. 

Cur i bhFeidhm an Chláir Bí Sábháilte (Bunleibhéal) 

Imlitir 65/2011 ‘Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i 

mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna’ a éilíonn go ndéanfadh gach 

bunscoil an clár Bí Sábháilte a chur i bhfeidhm go hiomlán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

64 
 

Aguisín A: Peannphictiúir ó Scoileanna 
 

Tionsnamh Pobal - Scoil Phádraig, Cathair na Mart 

 

Thug duine de na múinteoirí, Sharon Brady, faoin Tionscnamh Pobal a dhéanamh i Scoil 

Phádraig, Cathair na Mart, Co Mhaigh Eo. Ba í aidhm an tionscnaimh ná clár gradaim 

dhearfacha a bhunú don scoil agus dá réir timpeallacht le comhbhá agus le cuimsiú 

méadaithe, agus le héiteas a bhíonn measúil ar chearta, a bhunú.  

 

Ag an tús d’aontaigh an fhoireann go léir dhá cheacht a mhúineadh do na daltaí. Bhí an 

chéad cheacht bainteach le Pobal na Náisiún Aontaithe agus lena Cairt do Chearta Leanaí atá 

aitheanta go hidirnáisiúnta. Dhírigh an dara ceacht ar dhaltaí a spreagadh chun breathnú ar 

an scoil mar phobal suntasach eile ina saol, agus iarradh orthu tobsmaoineamh a dhéanamh 

ar Chairt Cearta do Dhaltaí a bheadh oiriúnach don scoil. Chuidigh na ceachtanna leis na 

daltaí tuiscint nach toisc go mbíonn na múinteoirí ag caint faoi i gcónaí a bhíonn tú mar bhall 

de phobal a bhfuil meas air. Léiríodh dóibh go gcaithfear pobal scoile a chruthú atá 

fréamhaithe go daingean sa phobal domhanda. 

 

Cuireadh le chéile na tuairimí a tháinig ó na daltaí nuair a bhí an chairt don scoil á fhorbairt 

agus cruthaíodh cairt chearta don scoil. Rinneadh an chairt a sheoladh ag tionól scoile. Ócáid 

dhearfach agus threisithe a bhí sa tionól do na daltaí sa scoil. Aontaíodh ag an tionól go n-

eagrófaí Seachtain Cairdis sa scoil. Ag deireadh an tionóil scoile tugadh gearrthóg de lámh 

mór do gach dalta agus tugadh cuireadh dóibh ‘lámh an chairdis a shíneadh’ go duine éigin 

don tseachtain. Rinne gach dalta a ‘lámh’ a mhaisiú agus gan aon ró-mhoill bhí an scoil 

maisithe le slabhra lámha ildaite. D’éirigh go hiontach ar fad le Seachtain an Chairdis agus 

chuir sé go mór le spiorad na scoile.  

 

Mar thoradh ar an rath a bhain leis na tionóil, déantar tionóil scoile Pobal a eagrú anois, ina 

dtugtar suntas ar leith do ghnéithe éagsúla den Chairt. Tá amhrán agus rap agus manadh ag 

na daltaí anois do ‘Pobal’ a thaithníonn leo a chur i láthair, agus a chuireann i gcuimhne 

dóibh ar bhealach cairdiúil faoi chroítheachtaireachtaí ‘Pobal’, i.e. cearta, freagrachtaí, agus 

meas. Tá coiste ‘Pobal’ bunaithe, ar a bhfuil daltaí agus múinteoirí, agus tagann siad le chéile 
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go rialta chun imeachtaí taitneamhacha agus idirghníomhacha a eagrú don scoil uile, agus 

chun éiteas ‘Pobal’ a shníomh isteach ar bhealach níos fearr i gcultúr na scoile. 

 

Tá ‘amharc’ ghné an-láidir ag baint le ‘Pobal’. Rinneadh lógó Pobal a phéinteáil ar an mballa 

in aice le príomhdhoras na scoile ionas go gcuirfí i gcuimhne do na daltaí gach lá gur ‘Pobal’ 

anois atá i Scoil Phádraig. Tá clár fógraí ildaite ‘Pobal’ crochta i bpásáiste na scoile. Cuireann 

cuairteoirí a thagann go dtí an scoil ceisteanna ar na daltaí go minic faoi agus bíonn an-

bhród orthu ag insint faoin tslí ina mbíonn an scoil ag obair go dian chun bheith ina ‘Pobal’ 

comhbhách agus cuiditheach.  

 
Chruthaigh an scoil freisin clár ‘Reach for the Stars’, inar féidir le gach rang obair i dtreo 

gradam Pobal a fháil trí dhul in airde ar ‘roicéad’ an ranga. Leanann tionscnamh na ngradam 

ar aghaidh, agus tugann sé deis do dhaltaí aonair agus don rang uile gradaim a ghnóthú 

nuair a ‘beirtear’ orthu ag léiriú iompar dearfach, meas ar rialacha agus iompar comhbhách. 

Nuair a shroicheann siad barr an roicéid, gnóthaíonn siad gradam ‘Pobal’ ón múinteoir, 

duais beag as rogha atá ar an liosta.  

 

 

Scoil Phádraig – Cairt Chearta na nDaltaí 

Oideachas  Maoin 

Mo Chearta  Mo Dhualgais  Mo Chearta  Mo Dhualgais 

 Oideachas 

maith a fháil 

 Cead foghlama 

 A bheith difriúil 

 Botúin a 

dhéanamh 

 Cúnamh a lorg 

 Gan bheith 

fágtha ar lár  

  Éisteacht agus 

mo dhícheall a 

dhéanamh 

 Ligint do 

dhaoine eile 

foghlaim 

 Glacadh le 

difríochtaí i 

ndaoine eile 

 Foghlaim ó 

  Meas a bheith ar 

mo rudaí 

pearsanta 

 Fearas scoile a 

úsáid 

 Timpeallacht 

scoile atá glan 

agus néata 

 

  Gan dochar a 

dhéanamh 

riamh do rudaí 

le daltaí eile 

 Aire a 

thabhairt do 

fhearas 

 Rudaí a 

choimeád 

néata 
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bhotúin 

 Cúnamh a 

thabhairt do 

dhaoine eile 

 Gan aon duine 

a fhágáil ar lár 

 

 

Ár Scoil      Ár Spiorad 

Sábháilteacht  Cairdeas le Daoine Eile 

Mo Chearta  Mo Dhualgais  Mo Chearta  Mo Dhualgais 

 A bheith slán ar 

scoil 

 Go bpléifear go 

cothrom liom 

 Go ndéanfar mé 

a chosaint 

  

  Obair agus 

súgradh go slán 

 Siúl timpeall na 

scoile go 

cúramach 

 Seasamh don 

rud atá ceart 

 A bheith san áit 

cheart ag an am 

ceart 

 

  Go n-

éisteofar 

liom 

 Mo thuairimí 

féin a bheith 

agam 

 Go léireofar 

meas orm 

 Go n-

inseofar an 

fhírinne dom 

 Nach 

dtabharfar 

ainmneacha 

orm 

 Nach 

mbeifear ag 

magadh fúm 

 

  Éisteacht le 

daoine eile 

 Gan mo 

thuairimí a 

úsáid chun 

daoine eile a 

ghortú 

 Meas a léiriú ar 

dhaoine eile 

 An fhírinne a 

insint 

 Gan 

ainmneacha a 

ghlaoch ar 

dhaoine eile 

 Gan a bheith ag 

magadh faoi 

dhaoine eile 

 

 

 

Coláiste na Toirbhirte Áth Cinn 
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Is éard atá sa nasc thíos ná léiriú ar ‘I won’t stand for it anymore’ ó dhaltaí i gColáiste na 

Toirbhirte Áth Cinn a bhaineann le bulaíocht, agus atá curtha in oiriúint ag Lorde's "Royals" 

le liricí nua ó Isobel McMahon, dalta sa scoil.  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ceTFre1y0Xw 

 

Shocraigh an scoil óstáil a dhéanamh ar mhí frithbhulaíochta. Mar chuid den ullmhúchán bhí 

comórtas ag an scoil chun amhrán a scríobh agus canadh an t-amhrán a bhuaigh ag an ócáid 

oscailte. Eagraíodh comórtas ealaíona sa scoil freisin agus cuireadh na hiarratais ar 

taispeáint ag an ócáid oscailte nuair a fógraíodh an buaiteoir. Le linn na míosa bhí fócas ar 

leith ar an OSPS agus rinneadh ceachtanna áirithe a theagasc do na daltaí go léir thar dhá 

rangthréimhse sa tseachtain. D’eagraigh an scoil cluiche cispheile freisin ina raibh na 

múinteoirí agus na daltaí ag imirt i gcoinne a chéile. Is é an téama a bhí ag an gcluiche ná 

‘Deir Coláiste na Toirbhirte Áth Cinn ‘Nó’ leis an mBulaíocht’.  

 

Leag an scoil béim ar leith ar obair bhulaíochta le daltaí na dara bliana. Eagraíodh lá 

feasachta don bhliainghrúpa agus, le tacaíocht na foirne, cuireadh i láthair trí sheisiún dea-

phleanáilte ar an mbulaíocht agus d’oibrigh na daltaí i ngrúpaí beaga don lá. Pléadh 

sinmhíniú agus tionchair na bulaíochta leis na daltaí ar an lá. Léirigh suirbhé a chomhlánaigh 

na daltaí i ndiaidh na hócáide gur ócáid an-dearfach a bhí ann do na daltaí. Thug an 

fhoireann le fios gur léiríodh ón lá go raibh rudaí ag tarlú sa scoil nach raibh eolas acu futhu 

roimhe sin.  

 

#UP2US Peannphictiúir 

Baineann an feachtas #Up2Us le daoine óga a bheith ag glacadh tosaíochta, iad féin, chun 

rud éigin a dhéanamh faoin gcibearbhulaíocht. Mar chuid den fheachtas, rinneadh 

comórtais a reachtáil do dhaltaí iar-bhunscoile chun a bpáirteachas a spreagadh. Is í an 

aidhm a bhain leis an ngrúpchomórtas ná an barrchleachtas ag grúpaí a raibh iarrachtaí á 

ndéanamh acu dul i ngleic leis an mbulaíocht a aimsiú, a léiriú agus a cheiliúradh, agus na 

pobail lenar bhain siad a bheith níos uilefháilteach. Is í an duais a fuair an grúpa a bhuaigh 

ná ‘gig’ phríobháideach leis an amhránaí-amhránscríbhneoir, Gavin James. 

 

Postair Post-it agus Piara-Mheantóireacht 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ceTFre1y0Xw
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Chruthaigh agus stiúraigh Caitlín agus Robyn ón bhFionnghlas i mBaile Átha Cliath clár 

meantóireachta frith-chibearbhulaíochta do dhaltaí na chéad bhliana ina scoil.  

Mhínigh Robyn an méid a rinne siad: “Tá feachtas frithbhulaíocht á stiúrú ag Caitlín agus 

agam féin don chéad bhliain. Éiríonn linn a ndearcthaí ar an gcibearbhulaíocht a bhailiú, 

bíonn fiseáin againn le taispeáint dóibh, agus iarraimid orthu ceistneoirí a chomhlánú agus 

postaeir a dhéanamh a chuirtear ar crochadh ina seomraí ranga.” 

 

Bandaí CibearShabháilte- Eochracha USB   Pobalscoil Bhaile an Easpaig  

Shocraigh daltaí na hIdirbhliana ó Phobalscoil Bhaile an Easpaig an chibearbhulaíocht a 

thaicleáil leis na bandaí nuálacha agus le heochracha USB. 

 

“Tá banda do chaol na láimhe cruthaithe againn ina bhfuil eochair USB chun eolas digiteach 

a stóráil. Téann ár mBanda i ngleic le fadhb na Cibearbhulaíochta ar thrí bhealach: 

 Nuair a bhíonn an banda ceannaithe agus á chaitheamh agat tugann tú suntas don 

fheasacht a bhaineann leis na dainséir a bhaineann leis an gcibearbhulaíocht. 

 Tá eolas, mar aon leis na príomhchéimeanna má shíleann tú go bhfuil tusa mar 

íospartach ag an gcibearbhulaíocht, ar an eochair. Is féidir an eochair USB a úsáid 

freisin chun fianaise ar chibearbhulaíocht a choimeád, agus í a thabhairt do dhuine a 

bhfuil muinín agat as/aisti m.sh. múinteoir, tuismitheoir, gaol. 

 Nuair a bhíonn an banda á chaitheamh agat tá tú ag cur in iúl do dhaoine eile nach 

seasfaidh tú mar chuid den tromlach ciúin agus gan aon rud a dhéanamh má 

thugann tú cibearbhulaíocht faoi deara.” 

 

Coláiste Chiaráin, Croma, Contae Luimní 

Shocraigh Comhairle na Mac Léinn i gColáiste Chiaráin an chibearbhulaíocht a thaicleáil iad 

féin. Míníonn Eoin ó Chomhairle na Mac Léinn cad a tharla i mí na Frithbhulaíochta.  

“Our Student Council launched the campaign in the school by holding different events 

throughout the month of April. Every year in the school was introduced to the concept of 

trying to stop cyber bullying through the #Up2Us interactive poster packs. The posters were 

made during religion classes and then were displayed through the classrooms in the school 

to enforce the message.” Mar aon leis na pacáistí postaer, bhí lá pictiúrlainne ag gach 

http://www.watchyourspace.ie/wp-content/uploads/2014/02/cybersafe1.jpg
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bliainghrúpa inar bhreathnaíodar ar fhíseáin a chuir béim ar theachtaireacht na 

frithbhulaíochta. Lean Ceisteanna agus Freagraí é seo, le daltaí agus múinteoirí ag cur 

comhairle ar fáil agus ag plé le hábhair imní ó dhaltaí níos óige. Thug siad cuireadh freisin 

don Ghrúpa Drámaíochta Humour Fit chun ceardlann ar chibearbhulaíocht  a chur i láthair. 

 

Let’s Kick it Out- Comhairle na Mac Léinn   Caisleán Dhroimnigh, Baile Átha Cliath 

Chuidigh Comhairle na Mac Léinn feachtas scoile uile, ‘Let’s kick it out’, a eagrú. Tharla sé le 

linn Seachtain na Frithbhulaíochta, agus bhí ceardlanna agus físeán ar chibearbhulaíocht 

mar chuid de. Míníonn Emmet an scéal: “We facilitated workshops for first-year students to 

educate them about the topic of cyber bullying and ways of combatting it. Methods include 

simple instructions such as utilizing the ‘Block Button’ and ‘Report Button’. The response was 

great, and the students felt the workshops were very beneficial. We created an awareness 

video for the workshops and we also created an edited version for Primary schools which we 

also facilitated workshops in. We held all this in Anti-Bullying week.” 

 

 

 

 

Aguisín B: Cairdeas/Ceistneoir Frithbhulaíochta 
  

Rang Ainm Dáta 

 

Ar mhaith leat labhairt le duine éigin faoin mbulaíocht?    Ba mhaith             Níor mhaith  

 

An bhfuil aithne agat ar aon duine nach bhfuil rudaí go maith do/di?      Tá                Níl                
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Aguisín C: Sochgram Bulaíochta Samplach 
 

• An bhfuil tú sásta leis an atmaisféar i do rang? 

 

• Cé hiad na cairde atá agat? 

 

• An bhfuil bulaíocht ag tarlú duit ar aon bhealach?  

(Breac síos na sonraí agus deimhnigh don dalta go bpléifear leis an bhfadhb) 

 

• An bhfuil aon duine sa rang nach bhfuil rudaí go maith do/di nó go bhfuil daoine ag  

             piocadh air/uirthi? 

 

• An bhfuil aon duine fágtha ar lár, nó go bhfuil neamhaird á tabhairt air/uirthi? 

 

• An bhfuil duine ag cur ráflaí timpeall, ag cúlchaint, ag baint úsáide as nótaí, as 

glaochanna gutháin, as téacstheachtaireachtaí, nó as ríomhphoist chun go mbeadh 

daoine eile ag mothú go dona futhu féin? 

 

• An bhfuil aon duine ag plé go míchothrom le daoine eile? 

 

• An bhfuil grúpa daltaí ag cruthú deacrachtaí do dhaoine eile? 

 

• Ana bhfuil daltaí ó ranganna eile ag tabhairt drochíde d’aon duine ón rang seo? 

 

• An féidir leat samplaí a léiriú? 

 

• Cé a cheapann tusa atá ag cruthú na faidhbe? 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

Aguisín D: Sampla: Foirm don Bhreathnóireacht Ranga 
 

 

 

Múinteoir___________________Rang_______________Dáta_______ 

 

 

Am Ainm an dalta/ na ndaltaí Iompar Curtha i dtreo… 
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Aguisín E:  Seicliosta Chun Gnásanna Frithbhulaíochta          

na ROS a Chur i bhFeidhm 
 

D’fhéadfadh an seicliosta seo a leanas a bheith úsáideadh do phearsanra scoile chun 

Ghnásanna Imeachta na ROS ar Fhrithbhulaíocht a chur i bhfeidhm: 

 

Gníomhaíochtaí atá mar chúram ar an mBord Bainistíochta TÁ NÍL Nóta 

Tús a chur le polasaí a fhorbairt nó athbhreithniú a dhéanamh air (féach 

láithreán gréasáin an SFGM do thacaíochtaí) 

   

An polasaí a fhoilsiú ar láithreán gréasáin na scoile    

Cóip den pholasaí Frithbhulaíochta a chur ar fáil do Chumann na 

dTuismitheoirí 

   

A dheimhniú go mbíonn an fhoireann agus na daltaí ar an eolas faoin 

bpolasaí 

   

A dheimhniú go bhfaigheann an fhoireann uile oiliúint ar chosc agus ar 

idirghabháil don bhulaíocht 

   

A dheimhniú go mbíonn bealaí leagtha amach ag an scoil inar féidir le 

haon duine bulaíocht a thuairisciú 

   

A dheimhniú go mbíonn dóthain feasachta ag an bhfoireann, an 

fhoireann sealadach agus ionadaíoch san áireamh, ar chód iompair agus 

ar pholasaí frithbhulaíochta na scoile 

   

Athbhreithniú bliantúil a dhéanamh ar an bpolasaí agus ar a chur i 

bhfeidhm  (féach Aguisín 4 de na Gnásanna Frithbhulaíochta) 

   

 

Gníomhaíochtaí atá mar chúram ar Bhainistíocht na Scoile TÁ NÍL Nóta 

Éiteas agus cur chuige scoile uile don fhrithbhulaíocht a chothú agus a 

thacú  

   

A bheith i dteagmháil leis an mBord Bainistíochta    

Tacú leis an bpleanáil d’fhorbairt agus do chur i bhfeidhm polasaí, ag 

deimhniú go mbítear i gcomhairle le tuismitheoirí, daltaí, agus leis an 

bhfoireann 

   

A dheimhniú go mbíonn ceangal idir na polasaithe scoile ábhartha, mar 

shampla, An Cód Iompair, Polasaí Úsáide Inghlactha, Cosaint Leanaí, 
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Gnásanna Frithbhulaíochta 

Múinteoirí ábhartha a cheapadh i gcomhairle leis an mBord Bainistíochta 

agus leis an bhfoireann  

   

Tacú le múinteoirí ábhartha chun ceisteanna a iniúchadh agus a réiteach, 

mar shampla, do chruinnithe le tuismitheoirí  

   

Polasaí a fhorbairt chun taifid ar bhulaíocht a bhainistiú     

Tacaíochtaí agus oiliúint a oireann dá ról a rochtain do na baill foirne      

Foireann frithbhulaíochta nó foireann cúraim a bhunú agus a thacú nuair 

is féidir (Iar-Bhunscoil) 

   

A dheimhniú go dtagraítear go rialta don bhulaíocht ag tionóil scoile    

A dheimhniú go bhfuil socruithe i bhfeidhm lena chinntiú go gcuirtear 

baill nua foirne ar an eolas  faoi pholasaí na scoile  

   

Na gnásanna faoi theagmháil leis an scoil a chur in iúl do thuismitheoirí    

Tuairisciú don Bhord Bainistíochta ag deireadh gach téarma    

 

Gníomhaíochtaí atá mar chúram ar gach ball foirne TÁ NÍL Nóta 

A bheith ar an eolas faoi pholasaí frithbhulaíochta na scoile agus faoi 

pholasaithe ábhartha eile  

   

A bheith tuisceanach faoin rúndacht nuair a bhíonn siad ag plé leis an 

mbulaíocht 

   

Tosaíocht a thabhairt don ardú feasachta, agus straitéisí oideachais agus 

coiscthe a chur i bhfeidhm 

   

Iompar agus dearcthaí dearfacha a bhíonn ag teacht le polasaí na scoile a 

bheith á léiriú acu 

   

A bheith ar an aire maidir le hiompar daltaí aonair agus grúpaí daltaí    

Cur chuigí réamhghníomhacha a ghlacadh maidir le hiompar daltaí a 

mhaoirsiú agus a mhonatóireacht, go háirithe i seomraí ranga, i bpasáistí, 

i gclós na scoile agus i gcomhlimistéir. A bheith tuisceanach faoin 

tábhacht a bhaineann le bheith ar aire. 

   

Gach ócáid bhulaíochta a thuairisciú go dtí an múinteoir ábhartha agus 

taifid a choimeád de réir pholasaí na scoile 

   

Straitéisí idirghabhála ábhartha a chur i bhfeidhm mar atá aontaithe i 

bpolasaí na scoile 
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Monatóireacht ar an iompar ina dhiaidh sin chun a dheimhniú go mbíonn 

gach duine slán 

   

Cur leis an athbhreithniú bliantúil ar bhearta frithbhulaíochta mar atá 

tosaithe ag an mBord Bainsitíochta 

   

 

Gníomhaíochtaí atá mar chúram ar mhúinteoirí ábhartha TÁ NÍL Nóta 

Imeachtaí a iniúchadh agus a réiteach dar leis na hidirghabhálacha atá 

luaite i bpolasaí na scoile 

   

Teagmháil leis an bhfoireann chun tacaíocht a sholáthar dóibh siúd ag 

fulaingt ón mbulaíocht nó gafa sa bhulaíocht 

   

Taifid chruinn ar imeachtaí a fiosraíodh a chothabháil agus a stóráil 

agus a bheith eolasach faoi theimpléad na ROS chun iompar 

bulaíochta a thaifead (Aguisín 3 de na Gnásanna) 

   

A chinntiú go gcuirtear cóipeanna de thuairiscí ar fáil, más cuí, don 

phríomhoide/don phríomhoide tánaisteach 

   

Dul i gcomhairle le Bainistíocht na Scoile agus le pearsanra eile más 

cuí le linn an phróisis ar an bplé leis a mbulaíocht 

   

A bheith i dteagmháil, de réir mar is cuí, le Tuismitheoirí    

Monatóireacht ar rath na n-idirghabhálacha le gach páirtí    

Ba chóir cásanna tromchúiseacha den bhulaíocht a thraschur, dar le 

Nósanna Imeachta na ROS um Chosaint Leanaí, chuig Seirbhísí Leanaí 

agus Teaghlach an FSS, TUSLA, mar is cuí 

   

 

Gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith mar chúram ar Phearsanra 

Tacaíochta de réir mar a shocraíonn bainistíocht na scoile. (Áirítear 

foirne cúraim, treoirghairmeoirí, múinteoirí tacaíochta foghlama agus 

acmhainne) 

TÁ NÍL Nóta 

Comhairleoireacht- cúram agus tacaíocht a thabhairt do dhaltaí atá ag 

foghlaim conas plé lena lán gnéithe de bheith ag fás 

   

Comhairle – moltaí bunaithe ar thaithí    

Sainchláir don fhorbairt phearsanta agus shóisialta – bainteach le 

féinfheasacht, cinnteoireacht agus pleanáil srl. 

   

Traschur – chuig gairmeoirí eile, nó ó ghrúpaí eile go dtí an 

comhairleoir m.sh. múinteoirí, Bord Bainsitíochta, bainsitíocht scoile 
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agus tuismitheoirí 

Dul i gcomhairle – tuismitheoirí, foireann, daltaí    

Aischothú – go dtí an Bord Bainistíochta, bainsitíocht agus foireann 

scoile ar na riachtanais ag daltaí aonair 

   

Teagmhálacha – naisc a bhunú le gníomhaireachtaí agus le hinstitiúidí 

ábhartha 

   

Cur chun cinn an athraithe – cuidiú le forbairt churaclaim sa scoil    

Treoirghníomhaíochtaí  a bhainistiú, a eagrú, agus a chomhordú mar 

chlár comhleanúnach ( féach ROS agus an NCGE, Planning the School 

Guidance Programme, 2004) 

   

Cur le polasaí frithbhulaíochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm 

m.sh. feasacht a ardú le daltaí agus tuismitheoirí; tacú le seachtainí 

frithbhulaíochta/cairdis a eagrú 

   

Comhairleoireacht do dhaltaí a bhfuil an bhulaíocht tar éis cur as 

dóibh nó a bhí gafa le hiompar bulaíochta  

   

I gcomhpháirt le baill foirne eile, spriocghrúpaí daltaí a aithint a bhfuil 

riachtanais ar leith acu laistigh den scoil agus a bhfuil gá acu le 

tacaíocht bhreise nó le teagasc spriocdhírithe 

   

 

Gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith mar chúram ar na Múinteoirí 

Teagmhála Baile Scoile agus an Phobail mar a shocraíonn bainistíocht 

na scoile. 

TÁ NÍL Nóta 

Tacaíocht a chur ar fáil do thuismitheoirí i gcomhthéacs pobail    

Feasacht frithbhulaíochta a chur chun cinn sa phobal áitiúil    

Tacú le Cumann na dTuismitheoirí    

Teagmháil le scoileanna friothálacha    

 

Gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith mar chúram ar an bhfoireann 

Cúraim/ ar an bhfoireann Frithchúraim (más cuí)  

TÁ NÍL Nóta 

Seachtain an Chairdis a eagrú    

Suirbhéanna / sochghram daltaí a eagrú    

Duine a cheapadh chun a bheith i dteagmháil le Comhairle na nDaltaí 

nó le heagraíochtaí daltaí / bliainghrúpaí eile 

   

Duine a cheapadh chun a bheith i dteagmháil le baill foirne eile    
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Duine a cheapadh chun a bheith i dteagmháil le tuismitheoirí    
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Aguisín F: Seicliosta do Mhúinteoirí … 

An bulaíocht atá i gceist? 
 

Ceann de na príomhthréithe a bhaineann le hiompar bulaíochta ná raon na dtionchar 

tromchúiseacha a d’fhéadfadh a bheith aige seo ar an íospartach agus ar dhaoine eile a 

d’fhéadfadh a bheith á fheiceáil.  

Áirítear tionchair fisiceacha ar nós tinneas fisiceach (Slee 1995) cosúil le tinnis chinn nó/agus 

tinnis bhoilge (Olweus & Limber 2000), gortú fisiceach (Olweus & Limber 2000) agus ionsaí 

nó foréigean (Olweus 1994).  

D’fhéadfadh go mbeadh mí-oiriúint shóisialta ar nós aonrú sóisialta (Rigby 1996), uaigneas 

atá mar tháscaire láidir ar phiara-íospairt (Hawker & Boulton, 2000), féin-choincheap lag 

agus féinmheas íseal (Besag 1989), mar aon le himní sóisialta (Hawker & Boulton, 2000) a 

bheith i measc na dtionchar 

D’fhéadfadh míoiriúint shíceolaíoch a bheith mar thréith freisin, mar shampla leibhéil 

chiaptha agus suaite (Hawker & Boulton 2000), eagla (Olweus 1993; Rigby 1996), imní 

ginearálta (Rigby 1996, Slee 1995), agus ardléibhéil fheirge (Rigby 1996)(Borg 1998). 

Bíonn an dúlagar mar thionchar agus mar tháscaire láidir eile ar phiara-íospairt (Hawker & 

Boulton, 2000) agus d’fhéadfadh smaointe nó iompar féinmharaithe a bheith i gceist in 

amanna (Slee, 1995)(Hawker & Boulton, 2000). 

I measc na dtréithe eile d’fhéadfadh neamhchothroime nó mí-úsáid cumhachta (Craig et al 

2000) a bheith i gceist, an íospairt a bheith gan chosaint go ginearálta (Roland 1998)agus an 

iompar a bheith neamhspreagtha (Olweus 1994). 

Tréith Táscaire   Tá/Níl 

Tionchar An bhfuil an duine ciaptha/suaite? 
(Hawker  & Boulton 2000) 
Náirithe, Faoi mhór-eagla, Feargach, Brónach, In Ísle Brí? 

 

Ionsaitheacht An bhfuil ionsaitheacht fhisiceach, bhriathartha nó shíceolaíocht i 
gceist? (Olweus 1994) 

 

Neamhchothroime 
Cumhachta 

An bhfuil mí-úsáid cumhachta i gceist?  
(Craig et al 2000). 

 

Mar Phlean nó  
Ag Tarlú Athuair 

 (Olweus 1993) 
 

 

Gan chosaint An mothaíonn an duine gan chosaint? (Roland 1998)  

Neamhspreagtha An gcuireann an duine ceist  
‘Cén fáth mise?’ (Olweus 1994) 

 

 

Ceisteanna bunaithe ar shainmhíniú an ROS ar bhulaíocht. 

An Bulaíocht atá i gceist?       Seicliosta 
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                        Smaoinigh.... Tá Níl 

1 An dtarlaíonn an mí-iompar athuair? Ní féidir ach mí-iompar a tharlaíonn athuair a 
aithint mar bhulaíocht. Baineann imeachtaí aon-uaire leis an gCód Iompair. Féach 2 
thíos áfach. 

  

2 Ar cuireadh aon teachtaireachtaí poiblí ionsaitheacha nó goilliúnacha ar láithreán 
líonraithe shóisialta nó ar aon fhóram poiblí eile? An bhféadfadh daoine eile an 
íomhá, ráiteas nó teachtaireacht bulaíochta a fheiceáil nó a léiriú athuair? 
NB: Is ionann aon ócáid amháin dá leithéid agus cibearbhulaíocht. 

  

3 An bhfuil an mí-iompar pleanáilte?   

4 An bhfuil mí-iompar diúltach nach dteastaíonn á dhíriú ar an íospartach?   

5 An mbaineann gné fhisiceach, bhriathartha nó shícheolaíoch ag baint leis an mí-
iompar diúltach? 

  

6 An le duine amháin a bhaineann an mí-iompar, nó an bhfuil grúpa i gceist?   

7 An ndírítear d’aon ghnó ar an íospartach?   

8 An mbíonn eisiamh, aonrú, cúlchaint mhailíseach nó cineálacha eile den ionsaí 
caidreamhach i gceist leis na hiompair? 

  

9 An bhfuil na hiompair ag díriú ar ghné d’ionannas an íospartaigh?  Mar shampla, 
ionsaí fisiceach, briathartha nó sícheolaíoch atá dírithe ar ghnéaschlaonadh, ar chine, 
ar reiligiún, ar eitneacht nó ar chúlra an lucht siúil. 

  

10 An bhfuil na hiompair ag díriú ar an íospartach toisc go bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais aige/aici? 
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