TREOIR DO OSPS I MBUNSCOILEANNA

Ag tacú le Leanúnachas Foghlama le linn dúnadh scoile
• Cén OSPS a clúdaíodh ag gach leibhéal ranga go dtí seo?
• Bunaigh dea-chleachtas maidir le cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí/cúramóirí/caomhnóirí.
• Féach ar acmhainní cuí ag gach leibhéal ranga

pdst.ie

• Féach ar acmhainní cuí do dhaltaí a bhfuil riachtanas speisialta oideachais (RSO) acu
• Cén chaoi ar féidir linn pleanáil chun leanúint ag úsáid measúnú agus aiseolais mar threoir don
fhoghlaim agus don teagasc OSPS?

Céim

Príomhrudaí le Meas

Ábhair Thacaíochta agus Acmhainní

Pléigh na gnéithe
OSPS a clúdaíodh
agus atá fós le
clúdach nó le
hathbhreithniú i
dTéarma 3

Ba cheart do scoileanna an méid seo a dhéanamh
ar an gcéad dul síos:

Tá taisce acmhainní ar fáil ar Thairseach
Acmhainní Folláine do Bhunscoileanna chun
cabhrú le cuspóirí ábhair an churaclaim
OSPS a bhaint amach

•
•
•

Féach ar cháipéis ROS: Treoir do Leanúnachas Scolaíochta
Bunaigh cad atá fós le clúdach sa churaclam OSPS
Déan machnamh ar na gnéithe den chlár OSPS ar mhaith
leat go bhfoghlaimeodh na leanaí an téarma seo agus an
taithí a bheidh acu ar an bhfoghlaim sin sa bhaile.

Cuimhnigh ar an méid seo a leanas:
•
•
•
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Cad iad na réimsí den churaclam OSPS a d’fhéadfadh freastal
ar riachtanais na leanaí le linn na tréimhse sonraí seo?
An bhfuil aon rang ann a bhfuil cúnamh ar leith uathu faoi
láthair?
Cad atá réalaíoch agus indéanta agus cúrsaí mar atá siad?
pdst.ie

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

OSPS: Curaclam agus Treoirlínte do
Mhúinteoirí ó CNCM

https://www.curriculumonline.ie/Primary/CurriculumAreas/Social-Personal-and-Health-Education-Curriculum/

Treoir ROS do Leanúnachas Scolaíochta

https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Coláistí/Eolas/
treoir-do-leanunachas-scolaiochta.pdf

Is treoir é Making the Links maidir leis an
ábhar ón gclár Misneach, ón gclár Oideachas
Caidreamh agus Gnéasachta agus ón gclár Bí
Sábháilte a úsáid. Is treoir phraiticiúil é chun
cabhrú le múinteoirí agus iad ag pleanáil
don OSPS
https://pdstpublications.laoisedcentre.ie/primarypublications.html

Dhear foireann Teicneolaíochtaí Digiteacha
SFGM leathanach gréasáin go sonrach chun
tacú le scoileanna agus le múinteoirí atá i
mbun na cianfhoghlama chun leanúnachas
a chur ar fáil do dhaltaí
https://www.pdst.ie/DistanceLearning
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Céim

Príomhrudaí le Meas

Ábhair Thacaíochta agus Acmhainní

Cumarsáid a
dhéanamh le
tuismitheoirí/
cúramóirí/
caomhnóirí

D’fhéadfaí na noirm seo a leanas a chomhaontú
ar leibhéal na foirne tríd is tríd:

Treoir maidir le cumarsáid ó Cheannaireacht
SFGM

•

Foilsíodh an Ráiteas Polasaí Folláine agus
Creat Cleachtais den chéad uair in 2018.
Soláthraítear ann sainmhíniú ar an bhfolláine,
agus struchtúr uileghabhálach a chuimsíonn
an obair reatha, leanúnach agus forbraíochta
i réimse na folláine san oideachas

•

•

Cén chaoi a ndéanaimid cumarsáid le tuismitheoirí/
cúramóirí/caomhnóirí faoin gcuraclam OSPS?
Cén chaoi a gcinntímid go gcuirtear comhsheasmhacht na
bpríomhtheachtaireachtaí in iúl do gach teaghlach?
Cén chaoi a gcinntímid comhsheasmhacht an chur chuige
a roghnaíomar i leith an tsoláthair OSPS ag an tráth seo agus
an bhfuil sé ag teacht le treoir ROS maidir le leanúnachas
scolaíochta?

Cuimhnigh ar an méid seo a leanas:
•
•
•
•
•
•
•
•
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An tábhacht a bhaineann le caidrimh dhearfacha a chothú le
daltaí agus le teaghlaigh
Na teaghlaigh i bpobal na scoile agus an chaoi is fearr le freastal
orthu ar bhealach lách measúil
Cultúr agus saol na scoile agus an chaoi a gcloímid leis agus
muid ag plé lenár ndaltaí agus le tuismitheoirí
Cóip de phlean beartais OSPS na scoile agus/nó cóip den
amchlár le snáitheanna agus snáithaonaid a roinnt leis na
tuismitheoirí
Agus inneachar á dhearadh le roinnt, ar cuireadh san áireamh na
dúshláin atá faoi theaghlaigh agus iad ag iarraidh timpeallacht
foghlama a chruthú sa bhaile do leanaí de gach aois?
Agus ábhair á roghnú do do dhaltaí chun oibriú leo sa bhaile,
cuimhnigh an spreagann an ghníomhaíocht foghlama na leanaí
chun foghlaim go neamhspleách nó le tacaíocht
Cén chaoi a scaipfidh tú eolas agus/nó acmhainní OSPS i measc
na dtuismitheoirí?
Má tá bonneagar sonrach ag teastáil do na hacmhainní atá ar
intinn agat a roinnt, e.g. an t-idirlíon, printéir, costas airgeadais
don teaghlach, etc.
pdst.ie

https://www.pdst.ie/node/7649

https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Coláistí/Eolas/
follaine-san-oideachas/

Céim

Príomhrudaí le Meas

Ábhair Thacaíochta agus Acmhainní

Príomhacmhainní
agus Tacaíochtaí

Cuimhnigh ar an méid seo a leanas:

Tá ceachtanna agus smaointe sa chlár Misneach chun
freastal ar chuspóirí uile an churaclaim OSPS
https://www.pdst.ie/ga/healthwellbeing/misneach

•

Is clár scileanna do shábháilteacht phearsanta é an
clár Bí Sábháilte do bhunscoileanna.
https://www.pdst.ie/ga/node/5665

•

•
•
•

•
•

•
•
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Na cuspóirí ábhair thíos, a tógadh ón gcuraclam OSPS, mar
réimsí a d’fhéadfadh go bhfuil gá tús áite a thabhairt dóibh
anois
Cinneadh a dhéanamh faoi na réimsí a d’fhéadfaí a
chlúdach go réalaíoch leis na leanaí sa bhaile ar bhealach
atá éifeachtach agus nach gcuirfeadh tuilleadh brú ar
thuismitheoirí
Topaicí OSPS a shainaithint ar cheart tús áite a thabhairt
dóibh tar éis filleadh ar scoil
Na hacmhainní a thacódh le seachadadh na dtopaicí sin
Na leanaí i rang a sé atá chun aistriú chuig an meánscoil i
Meán Fómhair – an chaoi chun cabhrú leo leis an imní atá
orthu agus straitéisí a thabhairt dóibh chun dul i ngleic leis
an imní atá orthu faoin aistriú
Na leanaí a bhí chun an cóineartú agus an chéad
Chomaoineach a cheiliúradh b’fhéidir, agus an díomá a
bhaineann leis sin
Na leanaí agus na teaghlaigh a bhfuair duine muinteartha
nó cara leo bás le linn na géarchéime reatha agus nach raibh
deis acu bheith ag déanamh bróin lena muintir, a gcairde ná
a gcomharsana
Leanaí a bhfuil tuismitheoirí leo ag obair ar an líne thosaigh
b’fhéidir, agus ar an eagla agus ar an imní a bhaineann leis
sin
Leanaí nach bhfuil teagmháil acu le tuismitheoir nó le
seantuismitheoirí mar gheall ar na srianta atá ann faoi láthair

pdst.ie

Leis an gCláir Oideachas Caidreamh agus Gnéasachta
(OCG), cuirtear deiseanna struchtúrtha ar fáil
do leanaí chun an t-eolas, dearcthaí, luachanna,
creidimh agus scileanna praiticiúla is gá a fhorbairt
chun caidrimh phearsanta shláintiúla a bhunú agus a
chothú mar leanaí agus, ina dhiaidh sin, mar dhaoine
fásta.
https://www.pdst.ie/ga/node/1738
Tá acmhainní ag Webwise do mhúinteoirí agus tugtar
comhairle agus treoir ann freisin do mhúinteoirí agus
do thuismitheoirí maidir le húsáid shábháilte an
idirlín do leanaí agus do dhéagóirí.
https://www.webwise.ie
Tá acmhainn nua forbartha ag Foireann Sláinte agus
Folláine Bunscoile SFGM do mhúinteoirí bunscoile. In
‘Tarraing Anáil’, tá teicnící análaithe, gníomhaíochtaí
scríofa agus cleachtaí samhlaithe treoraithe atá
oiriúnach do leanaí ar gach leibhéal ranga.
https://www.pdst.ie/primary/healthwellbeing/
relaxationandself-regulationtools

Na Naíonáin
Shóisearacha – Rang a
Dó

Cuspóirí ó Churaclam OSPS: Na Naíonáin
Shóisearacha – Rang a Dó
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
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Féinfheasacht - éirí feasach ar an saol mórthimpeall air/uirthi trí
na céadfaí - aislingí don todhchaí agus mianaidhmeanna a aithint
agus a phlé
Ag forbairt féinmhuiníne - foghlaim conas déileáil le hathruithe de
réir mar a tharlaíonn siad
Bheith eolach ar mo chorp - scileanna sláinteachais a shaothrú
agus a chleachtadh - éirí feasach ar chomh héasca agus a
scaipeann galrú agus an tábhacht a bhaineann le cloí le cód
sláinteachais
Bia agus cothú - tábhacht bia i gcothú fáis, i mbuanú sláinte agus i
soláthar fuinnimh a iniúchadh - dea-shláinteachas a aithint agus a
chleachtadh nuair a bhítear ag plé le bia
Braistintí agus mothúcháin - braistintí agus staideanna ina
bhféadfaí dul tríothu a ainmniú - na slite inar féidir braistintí a
chur in iúl agus déileáil leo a iniúchadh - daoine a aithint lena
bhféadfadh sé/sí braistintí agus mothúcháin a phlé
Saincheisteanna sábháilteachta - an gá le rialacha chun muid a
chosaint agus a choinneáil sábháilte a aithint agus a thuiscint
- an chaoi a bhféadfaí timpistí a chosc ar scoil, sa bhaile, ar an
bhfeirm nó san uisce a iniúchadh - tuiscint gur contúirt atá in go
leor substaintí a úsáidtear sa bhaile agus gur ceart cead a iarraidh
roimh na substaintí sin a fhiosrú
Teaghlach - tuiscint nach bhfuil gach aonad teaghlaigh mar an
gcéanna - na rudaí a dhéanann teaghlaigh le chéile a fhiosrú cuid mhaith de na rudaí a bhféadtar foghlaim sa bhaile a fhiosrú
agus a aithint - an chaoi a dtugann baill teaghlaigh aire, tacaíocht
agus grá dá chéile a aithint
Cúram imshaoil - an t-imshaol a léirthuiscint agus a aithint go
bhfuil freagracht ar gach duine as cosaint agus cúram an imshaoil
Oideachas na Meán Cumarsáide - aithint go bhfaighimid eolas ó
chuid mhaith foinsí éagsúla - tosú ar idirdhealú a dhéanamh ar
fhíricí agus fhicsean i bhfoirmeacha éagsúla de na meáin
Caidreamh le daoine eile - eispéiris, tuairimí, braistintí agus
mothúcháin a chur in iúl agus a chlárú ar shlite éagsúla
An chaoi le coimhlint a láimhsiú a iniúchadh agus a chleachtadh
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Tacaíonn Rainbows Ireland le leanaí agus le daoine
óga atá ag fulaingt bróin nó cumha mar gheall ar
bhás/scaradh tuismitheoirí/chliseadh caidrimh na
dtuismitheoirí/cholscaradh.
https://www.rainbowsireland.ie
Is balleagraíocht é The Irish Childhood Bereavement
Network. Tá fís ag na baill chun tacú le leanaí agus le
daoine óga, in éineacht leis na daoine fásta ina saol,
agus iad a threorú chun dul i ngleic le tionchar an
bháis ar a saol. Tá acmhainní ar fáil do mhúinteoirí
ar an suíomh gréasáin chun tacú le leanaí ar bhfuair
duine muinteartha nó cara leo bás.
https://www.childhoodbereavement.ie
Tá leathanach tuairiscithe agus aistrithe ar shuíomh
gréasáin CNCM ina gcuirtear gach rud a theastaíonn
maidir le próiseas an aistrithe ar fáil do scoileanna.
https://ncca.ie/ga/bunscoil/tuairisciú-agus-aistriú

Rang a Trí - Rang a Sé
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Cuspóirí ó Churaclam OSPS: Rang a Trí - Rang a Sé
• Féinfheasacht - roghnachas pearsanta, aislingí don todhchaí agus
mianaidhmeanna a aithint - cuspóirí agus spriocanna réalaíocha pearsanta
agus an chaoi ar féidir iad a bhaint amach go fadtéarmach agus go
gearrthéarmach a aithint
• Féinmhuinín a fhorbairt - éirí níos muiníní ag déileáil le hathrú agus le
cásanna nach bhfuil sé/sí eolach orthu - ag éirí níos neamhspleáiche agus
níos féinrialaithí
• Sláinte agus folláine - a bhfuil i gceist le bheith sláintiúil agus stíl
mhaireachtála chothrom a bheith agat a thuiscint agus a aithint - tosú ar
straitéisí a fhorbairt chun déileáil le himní agus le deacrachtaí éagsúla a
d’fhéadfadh a tharla - an fhreagracht phearsanta agus pobail dár sláinte agus
folláine féin agus daoine eile a aithint
• Bia agus cothú - idirdhealú a dhéanamh idir réim shláintiúil agus réim
mhíshláintiúil bia agus ról na cothromaíochta agus na measarthachta
• Braistintí agus mothúcháin - braistintí tréana a aithint agus foghlaim conas
iad a chur in iúl agus déileáil leo ar bhealach cuí - slite sláintiúla chun cabhrú
linn féin mothú go dearfach fúinn féin a shainaithint agus foghlaim fúthu
• Sábháilteacht Phearsanta - rialacha agus rialacháin atá sa bhaile agus an
tábhacht a bhaineann le cloí leis na rialacha sin chun coinneáil sábháilte
a fhiosrú - a bheith freagrach san iompraíocht súgartha agus na rioscaí
a d’fhéadfadh a bheith ann don tsláinte agus don tsábháilteacht sa
timpeallacht a shainaithint - substaintí sa bhaile a d’fhéadfadh a bheith
contúirteach mura n-úsáidtear i gceart iad a shainaithint - roinnt rioscaí a
d’fhéadfadh a bheith ann don tsláinte agus don tsábháilteacht san imshaol a
shainaithint agus a fhiosrú
• Ag Déanamh Cinntí - foinsí cabhracha chun fadhbanna a réiteach a aithint
• Teaghlach - aithint go mbíonn struchtúir éagsúla ag teaghlaigh - a thuiscint
go dtagann athruithe pleanáilte nó neamhphleanáilte uaireanta ar
theaghlaigh, agus go bhféadfadh na hathruithe sin a bheith go maith nó
deacair - an iompraíocht atá tábhachtach le go mbeidh síth i dteaghlaigh a
shainaithint
• Ag Déanamh Cumarsáide - bealaí éagsúla cumarsáide briathartha agus
neamhbhriathartha a aithint agus a fhiosrú
• Cúram imshaoil - an t-imshaol a léirthuiscint agus meas a bheith aige/aici
air agus foghlaim go bhfuil freagracht ar bhonn aonair agus pobail ar gach
duine as caomhnú an imshaoil agus as é a chosaint
• Oideachas na meán cumarsáide - fiosrú a dhéanamh ar na slite difriúla ar
féidir eolas a tharchur agus foghlaim conas bheith grinn faoin eolas seo,
ag díriú aire ar leith ar theanga, iompraíocht, údaracht agus dearcthaí gníomhaíochta éagsúla áineasa agus fóillíochta a fhiosrú mar rogha eile in
ionad féachaint ar an teilifís

pdst.ie

Céim

Príomhrudaí le Meas

Ábhair Thacaíochta agus Acmhainní

Acmhainní
Tábhachtacha
agus Tacaíochtaí
do Leanaí a bhfuil
Riachtanais
Speisialta
Oideachais (RSO)
acu

D’fhéadfadh scoileanna féachaint ar na rudaí seo
ar an gcéad dul síos:

Chun tacú le OSPS a mhúineadh agus
le folláine a chur chun cinn, tá an-chuid
acmhainní agus tacaíochtaí cruthaithe agus
tugtha le chéile ag SFGM do leanaí a bhfuil
RSO acu. Tá siad sin ar fáil ag an nasc seo:

Cad iad riachtanais shainiúla OSPS na leanaí a bhfuil RSO nó
riachtanais bhreise acu anois díreach?

Cuimhnigh ar an méid seo a leanas:
•
•
•

•

Na spriocanna i bplean oideachais an dalta aonair a
comhaontaíodh i leith OSPS agus a bhfuil aird fós le díriú
orthu
Acmhainní a bhaineann go sainiúil le riachtanais aonair an
linbh agus leis an saol mar atá sé anois.
Tá an saol deacair faoi láthair go háirithe do thuismitheoirí
leanaí a bhfuil RSO nó riachtanais bhreise acu. Cén chaoi
ar féidir leis an scoil tacú leis na tuismitheoirí/cúramóirí/
caomhnóirí áirithe sin maidir le spriocanna OSPS i bplean
oideachais an dalta aonair a bhaint amach sa bhaile?
Cuir i gcuimhne do thuismitheoirí/chúramóirí/chaomhnóirí
“deiseanna inmhúinte” a úsáid chun topaicí agus
teanga a múineadh roimhe sin a athbhreithniú agus a
neartú, e.g. litreacha a scríobh/físeáin a dhéanamh do
sheantuismitheoirí.

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

Níl sa mhéid a leanas ach sampla de roinnt de
na hacmhainní atá ar fáil ag an nasc thuas.
Tá acmhainní ar líne á gcur ar fáil ag CNOS do leanaí
a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu atá
sa bhaile mar gheall ar a scoil a bheith dúnta. Tá
‘Téama Seachtainiúil’ agus ‘Aip na Seachtaine’ a bhfuil
acmhainní saibhre ag baint leo ar fáil
https://ncse.ie/online-resources
Míchumais a Fhiosrú i Leabhair Phictiúir
https://www.pdst.ie/sites/default/files/Children%20
Picture%20Books%20SEN.pdf
Acmhainní chun Folláine Daltaí a chur chun cinn do
Mhúinteoirí Bunscoile
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/03/SupportingStudents-Wellbeing-for-Primary-School-Teachers.pdf
Scéal Sóisialta maidir le freastal ar ionad tástála
Covid-19
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/03/DNC-SLTSocial-Story-Getting-ready-to-go-to-the-test-centre.pdf
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‘Family Wellbeing Toolkit’ ó Mheabhairshláinte
Éireann
https://www.mentalhealthireland.ie/wp-content/
uploads/2020/05/Family-Wellbeing-Toolkit-Reduced-Size.
pdf
‘School Closure Toolkit’ ó Illinois Autism Partnership
https://qrcgcustomers.s3-eu-west-1.amazonaws.com/
account4876975/6552095_2.pdf?0.11589340381807767
Tá acmhainn ar líne curtha le chéile ag CARA chun
deiseanna spóirt agus gníomhaíochta coirp a
fheabhsú do dhaoine faoi mhíchumas le linn dúnadh
scoile d bharr Covid-19
https://caracentre.ie/fact-sheets/home-exercisecircuits-2/
Na Cluichí Oilimpeacha Speisialta: An Clár Together at
Home
https://www.specialolympics.ie/
Treoir do Leanúnachas Scolaíochta: Ag tacú le
Daltaí le Riachtanais Speisialta Oideachais Do
bhunscoileanna agus do scoileanna speisialta
https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Coláistí/
Eolas/Éigeandálaí-Náisiúnta-Sláinte-Poiblí/treoir-doleanunachas-scolaiochta-ag-tacu-le-daltai-le-riachtanaisspeisialta-oideachais-do-bhunscoileanna.pdf

Tabhair faoi deara: Tá na hacmhainní thuas
agus neart eile nach iad ar fáil ar:
https://www.pdst.ie/primary/healthwellbeing/
distancelearning
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Céim

Príomhrudaí le Meas

Ábhair Thacaíochta agus Acmhainní

Cúrsaí agus
Tacaíocht
Tuismitheoireachta

Cuimhnigh ar an méid seo a leanas:

Treoirlínte na Roinne Oideachais agus
Scileanna maidir le tacú le leanaí sa bhaile

An ndéanfadh sé maitheas aon eolas breise ar chúrsaí
tuismitheoireachta a roinnt le tuismitheoirí/cúramóirí/
caomhnóirí?

Cuimhnigh ar an méid seo a leanas:

Bí cúramach agus naisc agus acmhainní breise á roinnt le
tuismitheoirí ag an am áirithe seo. Déan cinneadh má tá siad ag
méadú nó ag laghdú an bhrú atá ar thuismitheoirí sa bhaile.

https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Fograí/treoir-dothuismitheoiri-chun-tacu-le-leanai.pdf

Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí,
Bunscolaíocht www.npc.ie
Leathanach na dTuismitheoirí, An
Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus
Measúnachta

https://ncca.ie/ga/bunscoil/acmhainní-do-thuismitheoirí

Leathanach Tuismitheoirí CNOS https://ncse.ie/
parent-resources

Leathanach Tacaíochta Webwise do
Thuismitheoirí

https://www.webwise.ie/parents/
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Céim

Príomhrudaí le Meas

Ábhair Thacaíochta agus Acmhainní

Measúnú

Mar aonad scoile, féachaigí ar mhodheolaíochtaí cuí réalaíocha
chun foghlaim OSPS na ndaltaí a mheasúnú.

Treoirlínte CNCM maidir le Measúnú

“Ós rud é nach nochtar mórán de bhuntáistí ná de thorthaí OSPS
nó nach léirítear iad go ceann tamaill fhada tar éis don pháiste an
scoil a fhágáil, baineann an measúnú leis an méid is féidir a mheas
go héifeachtach le linn a c(h)uid ama ar scoil.”
(1999 CNCM, Curaclam OSPS)

Cuimhnigh ar an méid seo a leanas:
•
•
•
•
•

Dul siar ar an gcuid ‘Measúnú’ i do bheartas OSPS
Modheolaíochtaí eile measúnaithe a d’fhéadfadh a bheith
níos oiriúnaí ag an am seo.
Deiseanna a chur ar fáil chun cumarsáid a dhéanamh le
tuismitheoirí/cúramóirí faoi riachtanais shainiúla foghlama a
linbh san OSPS
An bhfuil bealach ann chun athbhreithniú agus súil siar
a dhéanamh ar an méid a clúdaíodh sa bhaile nuair a
thiocfaidh na leanaí ar ais ar scoil?
Ceisteanna machnaimh a roghnú atá bunaithe ar
na tascanna a tugadh agus ar mhodhanna difriúla a
d’fhéadfadh leanaí iad a fhreagairt.

Leideanna do thuismitheoirí/chúramóirí/
chaomhnóirí atá ag obair lena leanbh/leanaí sa
bhaile:
•
•
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An bhfuil do leanbh in ann míniú a thabhairt ar a bhfuil
foghlamtha aige/aici?
An bhfuil do leanbh in ann naisc a dhéanamh idir an
fhoghlaim sin agus comhthéacsanna eile?

pdst.ie

https://ncca.ie/ga/bunscoil/measúnú

