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Scoil  
Is scoil meascaithe chomhoideachas LánGhaelach í Coláiste Daibhéid, faoi phátrúnacht BOO 
Chorcaí, le thart ar 200 dalta.  

 
Éiteas na Scoile  
 
Fís  
Beidh Coláiste Daibhéid mar lár ionad -foghlama ina gcothófar cion agus meas ar an 
nGaeilge, ar an gcultúr, ar an dtimpeallacht agus ar oidhreacht na hÉireann.  
Tabharfaidh an Choláiste dushlán do gach scoláire a n-acmhainneacht iomlán a bhaint 
amach go hacadúil, go pearsanta, go soisialta agus go mórálta. Cothófar foghlaim fad-saoil i 
measc phobal uile an choláiste in atmaisféar tacúil, fuinniúil, comhoibríoch.  
 
Sainmhíniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta  
 
Is próiséas forbartha é OCG ina ghlacann daltaí páirt chun foghlaim óna dtaithí  chun cabhrú 
leo dea dearcadh i leith iad féin agus daoine eile a shaothrú, go háirithe i réimse gnéasachta 
agus caidrimh.  

 
Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta lastigh de Oideachas 
Shóisialta Phearsanta agus Sláinte  
 
Ar leith ó saincheisteanna OCG, clúdaíonn OSPS réimsí eile a bhaineann le forbairt ar dea-
dhearcadh ar ghnéasacht an duine agus ar chaidrimh an duine féin le daoine eile. Déanann 
OSPS plé le an-chuid ceisteanna ar nós féinmheas, treallús, cumarsáid agus scileanna 
chinntreoireachta,is féidir leo cur le héifeachtacht an cláir OCG.  
 
 Na haidhmeanna a bhaineann leis an gClár Oideachais Caidrimh agus 
Gnéasachta  
 
Tá na sainaidhmeanna in Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta le fáil i gcreatlach iomlán 
Oideachas Shóisialta Phearsanta agus Sláinte:  
 
1. Chun cabhrú le daltaí caidrimh agus cairdeas a fhorbairt agus a thuiscint. 
2. Chun tuiscint ar ghnéasacht a spreagadh  
3. Chun dearcadh dearfa a spreagadh faoi ghnéasacht an duine féin agus ar chaidrimh an   
duine féin le daoine eile  
4. Chun eolas faoi agus meas ar atáirgeadh a spreagadh  
5. Chun daltaí a chur ar a gcumas meonta agus luachanna faoina ghnéasacht féin a fhorbairt 
ar bhealach morálta, spioradálta agus faoi gcreatlach shóisialta de réir beartas na scoile  
6. Chun deiseanna a sholáthar do dhaltaí chun foghlaim faoi chaidrimh agus faoi ghnéasacht 
ar bhealach a chabhraíonn leo smaoineamh faoi agus gníomhú ar bhealach morálta, 
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comhbhách agus freagrach.  
 
Aithnítear lastigh de chúrsa nach mhaireann ró-fhada go bhfuil na haidhmeanna seo 
mianaidhmeach.  
 

Treoirlínte ar bhainistíocht agus eagrúcháín ar Oideachas 
Caidrimh agus Gnéasachta na scoile:  

 
1. Déanfaidh an Príomhoide socruithe maidir le múineadh an chláir agus a leagfaidh  an 
fhoireann amach.  

 
2. Tuismitheoirí a chur san áireamh agus ar an eolas:  

Is iad na tuismitheoirí príomh oideachasóirí  a gcuid páistí agus aithníonn an scoil an  ról 
tábhachtach  atá acu san  oideachas a bhaineann le caidrimh agus ghnéasacht. Ceapadh an 
polasaí seo i gcomhairle le hionadaithe na tuismitheoirí agus  cuirfear san áireamh smaointe 
na tuismitheoirí nuair atá athbhreithniú á dhéanamh air. Cuirfear cóip den bpolasaí seo ar 
fáil do aon thuismitheoir a chuireann  iarratas chuig oifig na scoile.  

Cuirfear litir agus foirm cheada chuig na tuismitheoirí nuair a bheidh an modúl OCG den 
chlár OSPS le tosnú ag tús na sraithe sóisearaí agus arís ag tús na sraithe sinsearaí ag 
leagadh amach na topaicí a bheidh á chlúdú.  Cuirfear in iúl dóibh leis go bhfuil sé de cheart 
acu a bpáiste a aistharraingt ach go gcaithfear é seo a chur in iúl i scríbhinn. Pléifear go 
tuiscineach le haon bhuairt nó imní a léirítear. Beidh socruithe cuí i bhfeidhm do dhaltaí a 
aistharraingítear 
 
3. Ag Tabhairt Comhairle: 

Is é feidhm na scoile ná oideachas ginearálta faoi cheisteanna agus chúrsaí gnéasacha a 
sholáthar agus gan aon chomhairle aonair, eolas nó comhairleoireacht faoi ghnéithe de 
iompair gnéasach agus frithghiniúint a thabhairt-ach nochtófar fóinsí ar eolais proifisiúnta 
agus ar chomhairle nuair atá sé oiriúnach. D'fhéadfadh do mhúinteoirí oideachas agus eolas 
faoi áit gur féidir agus daoine gur féidir comhairle agus cóir leigheas a tabhairt do daltaí go 
rúnda, m.sh. a dhochtúr féin nó gníomhaireachtaí cuí eile. Níor chóir go mbeadh aon 
chomhairle treorach agus ba chóir dó a bheith oiriúnach d’ aois an dalta.  
 
4. Ceisteanna Follasacha: 

D'fhéafadh nach mbeadh sé oiriúnach déileáil le roinnt ceisteanna follasacha le linn ranga. 
D'fhéadfadh an múinteoir roghnú  a rá nach bhfuil sé oiriúnach  déileáil leis an gceist sin ag 
an am. Má éiríonn múinteoir buartha faoin gceist a d'ardaíodh ba chóir dó/dí comhairle a 
lorg ón gComhordaitheoir OSPS nó ón bPríomhoide. Nuair atá múinteoir ag déanamh 
cinneadh faoi na ceisteanna a fhreagairt ba chóir aois agus ullmhacht na daltaí, ábhar an 
cláir OCG, éiteas na scoile agus an beartas OCG a chur san áireamh.  
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5. Rúndacht:  
 
I gcúinsí nuair a mheasfar go bhfuil dalta i mbaol aon chinéal mí-úsáid nó ag sárú an dlí, is é 
beartas na scoile ná an Príomhoide a chur ar an eolas láithreach. Déanfaidh an Príomhoide 
cinneadh faoi na tuismitheoirí agus/nó na húdaráis cuí a chur ar an eolas agus d'fhéadfadh 
comhairleoireacht a eagrú.  
 
Tá seo a leanas mar chuid de bheartas na scoile freisin:  
 
1. Ní féidir le múinteoirí rúndacht daingean a gheallúint.  
2. Caithfear dalta a chur ar an eolas go bhféadfadh an Príomhoide a chur ar an eolas faoi 
aon eachtra agus d'fhéadfadh an Príomhoide na tuismitheoirí a chur ar an eolas má 
dhéanann an Príomhoide cinneadh gur ar leas an dalta atá sé. 
3.Caithfidh múinteoirí a tuairim proifisiúnta a úsáid agus iad ag déanamh cinneadh faoi rún a 
choimeád tar éis an t-eolas a chloisteáil.  
4. Caithfidh múinteoirí na daltaí a chur ar an eolas go soiléir nuair nach féidir ábhar comhrá 
a choimeád faoi rún a thuilleadh-is féidir leis an dalta ansin cinneadh a dhéanamh faoi 
leanúint ar aghaidh leis an gcomhrá.  
 
Deir Treoirlínte um Chosaint Leanaí Iar-bhunscoile i 4.1.1 agus 4.2.1.  
 
" 4.1.1. Má fhaigheann aon bhall foirne líomháint nó má tá amhras orthú gur dhéanadh mí-
úsáid de pháíste, nó go bhfuil mí-úsáid á dhéanamh, nó atá i mbaol mí-úsáid ba chóir dó/dí, 
gan aon mhoill, an cás a thuairisciú don Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA)na scoile. Ba 
chóir taifead scríofa den tuairisc a dhéanamh agus ba chóir don Duine Idirchaidrimh 
Ainmnithe é a chur i dtaisce go sábhailte. Ba chóir an riachtanais de rúndacht ag gach am, 
mar a dhéantar tagairt dó i gCaibidil 1 Alt 1.2 de na Treoirlínte seo, a chur san áireamh. Ba 
chóir leanúint le tacaíocht na scoile a chur ar fáil don pháiste. 

  
" 4.2.1. Má tá an Teangmhálaí Ainmnithe sásta go bhfuil cúis ann don líomháint nó don 
amhras ba chóir dó/dí an eachtra a thuairisciú chuig TUSLA  láthaireach.  
 
6.Gnéithe Bitheolaíochta den Chlár. 

Is é polasaí na scoile é go ndéiléann  Roinn na hEolaíochta go príomhúil le saineolas ar 
gnéithe bitheolaíochta na sliochtmhaireachta. 

Daltaí a aistarraingt ón gClár OCG:  
 
Ní ghá do thuismitheoirí aon chúis a thabhairt faoi aistarraingt, ach tabharfar cuireadh dóibh 
iad a thabhairt-uaireanta beimid in ann aon mí-thuiscint a réitiú. Comh luath agus a 
dhéanann tuismitheoir iarratas ar aistarraingt, caithfear é a chomhlíonadh go dtí go 
ndéanann an tuismitheoir é a aisghairm.  
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7.Ag baint úsáid as cainteoirí ar cuairt agus daoine eile:  
 
Molfar go bpléfear an chuid is mó den chlár OCG go hoscailte leis na múinteoirí atá ar aithne 
ag na daltaí agus atá muinín ag na daltaí ann. Ach is féidir le cuairteoirí feabhas a chur ar 
luach an bhforáil nuair a úsáidtear iad i dteannta leis an gclár OCG pleanáilte agus ní in n-
ionad an clár.  
Solatháróidh an Comhordaitheoir OSPS don chuairteoir, a luaithe is gur féidir roimh an 
chuairt, cóip den mbeartas OCG. Tar éis cead a fháil ón bPríomhoide don chuairt agus 
grinnscrúdú,  cuirfidh an eagrathóir an cuairteoir ar an eolas faoi éiteas na scoile agus an 
bhealach ina dtugtar an clár OCG.  

Ceisteanna go mba chóir a chur san áireamh:  
i) Cé is chomh follasach agus atá an ábhar agus an cur i láthair? 
ii)An mbeidh aon den bhfoireann múinteoireachta i dteannta leis an gcuairteoir?  Beidh 
múinteoir I latháir ach amháin go bhfuil a mhalairt socruuithe le bainistíocht na scoile roimh 
ré. 
iii)An nglacfaidh an fhoireann páirt i ngníómhaíochtaí an cuairteora?  
iv) Conas a ullmhófar an cuairteoir don chuairt?  
v) Conas a dhéanfar athleanúint agus forbairt ar an gcuairt? 

vi) An bhfuil eolas tughta dos na tuismitheoirí roimh ré? 

 
Ba chóir réamhfhógra faoi chomhdhéanamh na ranga a thabhairt don chuairteoir agus 
miniúcháin ar an mbaint atá ag an gcuairteoir leis an scéim oibre.  
Molfar don ghrúpa ceisteanna a chumadh agus a sheoladh chuig an cuairteoir roimh an 
gcuairt ionas gur féidir an cuairteoir a chur ar an eolas faoi na riachtanaisí beachta atá ag an 
ngrúpa agus chun úsáid níos fearr a dhéanamh de am an cuairteora. Áiríonn sé seo na daltaí 
atá bainteach leis an gcuairt agus beidh an taithí níos ábhartha dóibh-éascaíonn sé freisin an 
pleanáil.  
Ba chóir an Oifig a chur ar an eolas faoi dáta na cuairte  agus ainm an chuairteora agus beidh 
ar an té siniú isteach agus amach. 
 
8.Lucht Leispiach, Aerach, Déghnéasach, Trasinscneach agus Ag Ceistiú+ 
 
Ní spreagann múinteoirí aon stíl mhaireachtála aonair mar an t-aon stíl mhaireachtala 
inghlactha sa sochaí agus de bharr sin tá sé dosheachanta agus nádúrtha go ndéanfar plé ar 
lucht leispiach, aerach, déghnéasach agus trasinscneach le linn an clár de oideachas ghnéis. 
Ceann de na buntáistí a bhaineann le phlé ar cheisteanna a bhaineann leis an lucht leispiach, 
aerach, déghnéasach agus trasinscneach ná an deis chun smaointe bréagacha, 
foshuíomhanna a cheartú agus ard a thabhairt ar réamhchlaonadh. Ba chóir go mbeadh plé 
ar an lucht leispiach, aerach, déghnéasach agus trasinscneach oiriúnach d’aois na daltaí.  
 
10.Frithghiniúint  
 
Déileailfear leis an topaic seo ar bhealach oiriúnach d’aois na daltaí, go hoscailte, agus ag 
breathnú ar gach taobh de na cheisteanna ar slí neamhthreorach.  
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11.Riachtainisí Speisialta  
 
D'fhéadfadh go mbeadh gá le níos mó cabhair ó pháistí le riachtainisí speisialta ná páistí eile 
chun deileáil eis na gnéithe fisicúla agus mothúlach de fás; d'fhéadfadh freisin go mbeadh gá 
le níos mó cabhair le foghlaim faoi cén chineál iompar atá agus cén chineál nach bhfuil 
inghlactha, agus chun rabhadh a thabhairt agus iad a ullmhú i gcoinne mí-úsáid ag daoine 
eile.  
 
Tacaíocht, forbairt agus athbhreithniú leanúnach.  
 
Oiliúint:  
 
Ní gá go mbeadh na múinteoirí uilig atá bainteach leis an obair seo a bheith mar 
'saineolaithe' ar na gceisteanna a bhaineann leis. Ach, tá sé riachtanach go mbeadh siad 
mothúlach faoi riachtainisí an ghrúpa, ábalta déileáil  le ceisteanna go hoscailte/macánata 
agus toilteanach agus  sainchomhairle a lorg más gá. Baineann na scileanna atá foghlamtha 
trí mhúineadh ginearálta le oideachas ar sláinte. Tá oiliúint ag roinnt múinteoirí ar ábhair 
áirithe de shláinte, oideachas caidrimh agus gnéasachta agus spreagfar iad chun múinteoirí 
eile a oiliúint.  
 
Éascóidh an scoil do mhúinteoirí sainoiliúint a fháil sa réimse seo, ag cur an creatlach 
búiséadach iomlán san áireamh agus riachtainis na scoile ar chlár múinteoireachta agus 
foghlamtha leanúnach nach gcuireann isteach ar an scoil.  
 
Achmhainní:  
Ceannóidh an scoil na hábhair múinteoireachta OCG cuí atá úsáideach don fhoireann agus 
atá ceadaithe ag an bPríomhoide, lastigh den ghnáth creatlach búiséadach agus mar a ligean 
achmhainní ginearálta na scoile.  
 
Monatóireacht, measúcháin agus athbhriethnithe ar an gClár OCG:  
 
Táimid tiomanta do mhonatóireacht agus do  mheasúcháin ar éifeachtacht an cháir seo. Tá 
said seo a leanas ach go háirithe tábhachtach don chlár OCG:  
 
Aiseolas ó dhaltaí;  
Aiseolas agus athbhreithniú foirne;  
Aiseolas ó thuismitheoirí.  
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Aguisín 1  
 
Cad a dhéanaimid  má dhéanann tuismitheoir iarratas ar aistarraingt ón gclár OCG:  
 
Pléimid  cúis imní tuismitheoir aon pháiste agus má tá sé oiriúnach déanfar iarracht iad a 
chur ar a shásamh (tarlóidh an plé seo ag cruinniú leis an Múinteoir Ranga agus an 
gComhordaitheoir OSPS, agus d'fhéadfaidh baint a bheith ag an bPríómhoide más gá)  
  

Is feidir linn fiosrú a dhéanamh ar aon leasaithe nó feabhsaithe gur féidir déanamh ar an 
gclár ar bhealach a chuireann na tuismitheoirí ar a shásamh-beimid cúramach gan bhaint ó 
sláine an chlár OCG nó ó dteidlíocht na daltaí eile, m.sh. d'fhéadfadh sé a bheith oiriúnach 
agus inmhianaithe rang aonghnéis a bheith ann do roinnt rannóga den chlár OCG.  
 

Nuair atá dalta aistarraingte déanfar iarracht chun a chinntiú nach gcuirtear isteach ar aon 
chuid eile dá chuid oideachas.  
Mínófar go bhfuil daltaí atá aistarraingte i mbaol spocadh-de bharr sin déanfar iarracht an 
méid is lú airde a tharraingt ar an dalta agus an méid is lú cur isteach ar an gclár.  
Míneoimid chomh maith go bhféadfadh do dhaltaí eolas míchruinn a fháil óna 
gcomhpháirtithe.  
Fanfaidh an dalta sa phríomhoifig (nó i seomra eile oiriúnach) le linn na ranga.  Ní bheidh 
monatóireacht indibhidiúil leanúnach ar an dalta sa thréimhse seo.  Beidh fáilte roimh 
thuismitheoir an dalta a bhailiú don tréimhse seo chomh maith má theastaíonn uatha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


