
 

 

Freastalaithe Drogallacha agus Iompar Diúltaithe 
Scoile  

Eolas do Mhúinteoirí agus do Bhaill Foirne Scoileanna 

D’fhéadfadh sé a bheith dúshlánach do roinnt leanaí agus daoine óga dul ar ais ar 
scoil agus dul i dtaithí ar na gnáthaimh a bhaineann leis sin. Do leanaí agus do 
dhaoine óga a bhfuil deacrachtaí acu cheana féin, d’fhéadfadh méadú teacht ar na 
deacrachtaí seo mar thoradh ar gan bheith ar scoil i rith an tsamhraidh. D’fhéadfadh 
sé a bheith deacair ar chuid acu scaradh ó bhaill teaghlaigh/chúramóirí agus 
d’fhéadfadh imní a bheith orthu scaradh ó dhaoine a bhfuil grá acu dóibh, go háirithe 
má chonaic siad na daoine sin ag éirí tinn nó má d’fhulaing siad méala. D’fhéadfadh 
cuid acu a bheith imníoch faoi theagmháil shóisialta nó d’fhéadfadh siad dul ar ais 
chuig ábhair imní eile a bhí acu faoin scoil. 

Baineann an bhileog seo leo siúd a bhfuil drogall orthu freastal ar scoil agus a léiríonn 
iompar diúltaithe i leith na scoile. Míníonn sé roinnt de na cúiseanna go dtarlaíonn a 
leithéid agus tugtar moltaí don idirghabháil bunaithe ar eolas síceolaíoch agus ar 
dhea-chleachtas.  

Cad is brí le hiompar drogallach agus iompar diúltaithe scoile? 
Tagraíonn an téarma diúltú scoile do dhiúltú freastal ar scoil nó deacrachtaí fanacht 
ar scoil ar feadh lae ar fad. D’fhéadfadh dalta a bheith ar iarraidh ón scoil ar feadh 
tréimhsí fada nó bheith as láthair do ranganna ar leith nó d’amanna áirithe den lá. 
D’fhéadfadh iompraíochtaí dúshlánacha a bheith i gceist ar maidin de réir mar a 
dhéanann an leanbh nó an duine óg iarracht gan dul ar scoil. Is féidir le hiompar 
diúltaithe scoile a bheith sa raon ó dheacrachtaí fánacha éadroma le tinreamh scoile 
go deacrachtaí tromchúiseacha agus leanúnacha a éilíonn comhoibriú leis an 
teaghlach/ le cúramóirí agus ionchur ilghníomhaireachta. 

Cén chuma a bhíonn air? 
Go minic bíonn iompraíochtaí ‘seachtracha’ agus ‘inmheánaithe’ i gceist le hiompar 
diúltaithe scoile.  

Iompraíochtaí seachtracha nó iompraíochtaí a léirítear go follasach - 
d’fhéadfadh gan treoracha a leanúint, iompar ionsaitheach, rachtanna feirge, 
rith ón áit, diúltú bogadh, gan scaoileadh le daoine eile, comharthaí scaoill 
agus bagairtí féindochair a bheith i gceist. 

Iompraíochtaí inmheánacha nó gníomhú laistigh - d’fhéadfadh imní, 
buairt, eagla, giúmar íseal, tuirse, marbhántacht, cúthail agus mothúcháin 
choirp a bheith i gceist.  

Cad a tharlaíonn chun an iompar seo a spreagadh? 
B’fhéidir nach mbíonn aon spreagadh soiléir nó follasach le drogall freastal ar scoil 
nó diúltú dul ar scoil. Is féidir, áfach, bheith lasmuigh den scoil ar laethanta saoire a 
leithéid a spreagadh. Cúiseanna coitianta eile a chuireann tús le hiompar diúltaithe 
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scoile ná strus teaghlaigh nó aistrithe, leanbh nó tuismitheoir a bheith breoite, 
athruithe i ranganna nó múinteoirí, deacrachtaí scoilbhunaithe agus scaradh ó 
thuismitheoirí/chúramóirí. Má bhíonn cúiseanna soiléire scoilbhunaithe ann ina 
mbíonn bagairtí iarbhír i gceist (m.sh. bulaíocht) caithfear déileáil leo seo. 
Uaireanta bíonn tosca eile mar chúis leis seo (m.sh. roinnt imní faoi obair scoile, 
briseadh i gcairdeas, seantuismitheoir ag éirí tinn srl.) agus bíonn a leithéid 
iomarcach agus léirítear strus, ar nós iompar diúltaithe scoile, mar fhreagairt air seo. 

Chun idirghabháil éifeachtach a phleanáil beidh sé tábhachtach na tosca casta 
a chuireann le hiompar diúltaithe scoile a thuiscint.  

1. Déan an comhthéacs a bhaineann le diúltú dul ar scoil a mheas. 
D’fhéadfadh leanbh, teaghlach, scoil agus pobal a bheith mar thosca ábhartha do 
dhiúltú scoile. 

Tábla 1 An Comhthéacs Iompraíochta: 

Leanbh Teaghlach Scoil Pobal 

 Stíl theasaí 
 Imní faoi chaidrimh 

le daltaí eile  
 Imní go dteipfear 
 Féinmhuinín íseal 
 Eagla/deacrachtaí 

maidir le scaradh ó 
bhaill teaghlaigh 

 Ábhair imní faoi 
fholláine bhaill an 
teaghlaigh 

 Tinneas coirp 
 Ró-spleáchas ar 

thuismitheoir(í) 
 Stair 

neamhláithreachta 
 Tráma 
 Deacrachtaí 

foghlama nó 
forbartha 

 Dysphoria inscne 

 Athruithe teaghlaigh 
le déanaí toisc m.sh. 
tinneas, colscaradh, 
dífhostaíocht, athrú tí 

 Caillteanas nó 
scaradh le déanaí 

 Deacrachtaí sláinte 
meabhrach/fisiceach 
sa teaghlach 

 Ardleibhéil struis sa 
teaghlach 

 Deacrachtaí le 
hidirghníomhaíochtaí 
teaghlaigh 

 Ró-rannpháirtíocht nó 
tearc-rannpháirtíocht 
tuismitheoirí 

 Imní/agóidí an duine 
óig ag cruthú struis 
go héasca do 
thuismitheoir(í) 

 Sceideal oibre 
tuismitheoirí  

 Scileanna 
tuismitheoireachta  

 Cúramóirí óga 

 Aistriú chuig 
rang/scoil nua 

 Deacrachtaí le 
hábhair ar leith 

 Deacrachtaí le 
daltaí eile 

 Deacracht le ba(i)ll 
foirne 

 Bulaíocht 
 Éilimh acadúla 
 Riachtanais 

oideachais nach 
bhfuiltear ag freastal 
orthu 

 Scrúduithe/trial
acha 

 Easpa seirbhísí 
tacaíochta 

 Coimhlint, teannas 
sa chomharsanacht 

 Tosca geografacha 
agus eacnamaíocha 

 Luachanna 
cultúrtha  

Curtha in oiriúint ón West Sussex Educational Psychology Service: Emotionally Based School Avoidance Good practice guidance for schools and support 
agencies 

2. Feidhm an iompar diúltaithe scoile a thuiscint ó thaobh an dalta  
 Féadfaidh leanaí agus daoine óga diúltú dul ar scoil ar chúiseanna a bhaineann le 
ceann amháin nó níos mó de na feidhmeanna a léirítear thíos. Féadfaidh siad diúltú 
dul ar scoil ar dtús chun mothú imníoch a sheachaint ach ina dhiaidh sin d’fhéadfadh 
sásamh a bheith á fháil as an aird a bhíonn á fháil acu sa bhaile. B’fhéidir go mbeidh 
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siad as láthair ón scoil ar feadh tamall fada agus ansin go mbeidh imní orthu filleadh 
ar ranganna nó ar mhúinteoirí nua.  

Tábla 2: Feidhm(eanna) Iompair  

Feidhm Iompair Léiriú ar Scoil Idirghabháil 
 Mothúcháin 

míchompordacha a 
sheachaint.  

 Mar shampla, bíonn eagla 
ar an dalta meastóireacht a 
dhéanamh ar dhul isteach i 
seomraí ranga, labhairt os 
comhair daltaí eile, freagairt 
sa rang, dul chuig lón srl. 

 Mothaíonn an dalta 
sceon, neirbhís nó brón i 
gcoitinne ar scoil.  

 B’fhéidir go ndéanfaidh 
siad gearán nach bhfuil 
siad ar fónamh nó go 
dtuairiscíonn siad 
comharthaí fisiceacha.  

 B’fhéidir go ndéanfaidh an 
dalta amanna ar leith den 
lá scoile a scipeáil trí dhul 
i bhfolach sa seomra 
folctha, nó b’fhéidir go 
roghnóidh siad suí in aice 
leis an mbealach amach 
nó ag bun an tseomra. 

 Síc-oideachas faoi imní  
 Teicnící scíthe a theagasc chun 

freagairtí coirp agus smaointe 
neamhchabhracha a bhainistiú  

 Scileanna sóisialta, fadhbréiteach 
agus scileanna déileála a theagasc 

 Cleachtais a spreagadh chun dul i 
ngleic de réir a chéile le cásanna 
eagla. Tosaigh leis na cásanna is 
inbhainistithe agus bain úsáid as 
teicnící chun tacú leis an dalta 
féinrialú a dhéanamh. 

 Rudaí luachmhara a 
ghnóthú ar mó a luach ná 
freastal ar scoil. m.sh. aird 
a fháil ó dhaoine 

suntasacha nó fanacht sa 
bhaile lena chinntiú go 
bhfuil daoine slán agus ar 
fónamh agus imní maidir 
le scaradh a sheachaint.  

 Rud luachmhar a 
ghnóthú agus dul i mbun 
rogha gníomhaíochtaí 
m.sh. cluichí/siopadóireacht 
ar líne le cairde   

 Fiú ar scoil b’fhéidir gur 
mhaith leo glaoch ar a 
dtuismitheoirí/cúramóirí, 
b’fhéidir go rithfidís amach 
as an scoil, nó go mbeidís 
ag ‘gníomhú amach’ ar 
maidin nó i rith an lae 
ionas go gcuirfear abhaile 
iad.  

 Go minic ní bhíonn siad i 
láthair do chodanna den 
lá scoile nó don lá iomlán. 

 Oibrigh i gcomhpháirt le 
tuismitheoirí/cúramóirí le fáil 
amach conas is féidir leo an dalta 
a ghríosadh le freastal ar scoil  

 Tacaigh le tuismitheoirí chun 
gnáthaimh maidine a bhunú 

 Dírigh ar iompraíochtaí dearfacha.  
 Teagmháil dhearfach go rialta le 

tuismitheoirí chun rath a 
cheiliúradh 

 Cuir teorainn leis na luaíochtaí 
agus leis an aird a fhaigheann 
leanbh le linn neamhláithreachta 

 Cuidigh leis an leanbh nó an duine 
óg breathnú ar an scoil mar áit ina 
mbíonn rath agus ina dtacaítear le 
luachanna agus spriocanna 
todhchaí an dalta 

 Oibrigh i gcomhpháirt le 
gníomhaireachtaí eile.  

 

Pleanáil idirghabhála 

Is féidir le hiompar diúltaithe scoile a bheith casta. Nuair is féidir, ba cheart go 
dtarlódh sé seo mar chomhpháirtíocht chomhoibritheach idir an scoil agus 
tuismitheoirí/cúramóirí. Bíodh comhráite agat leis an leanbh nó leis an duine óg nuair 
a bhíonn siad sin agus tusa socair.  

Bí i dteagmháil leis an duine óg agus cuidigh leo a mhothú go bhfuiltear ag éisteacht 
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leo agus go dtuigtear iad. Iarr orthu cur síos a dhéanamh ar a dtarlaíonn ó thaobh 
smaointe, mothúchán, freagairtí agus iompraíochtaí coirp, mar shampla: 

Tábla 3 Smaointe/ Mothúcháin/ Freagairtí Fisiceacha/ Iompraíochtaí Leanaí/Daoine Óga:  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Is féidir éagsúlacht a bheith i seicheamh na gcomhchodanna seo ach bíonn siad seo 
i gceist go hiondúil: 

a) Comharthaí imní coirp ar dtús 
b) Anacair 
c) Mian a bheith as láthair ón scoil 
d) Iompraíocht neamh-chomhlíontach 

e) Toiliú tuismitheora 

NÓ 

a) Imní ar leith faoin scoil ar dtús 
b) Comharthaí imní coirp 

c) Iompraíochtaí chun 
athdhearbhú a lorg 

1. Déan na truicir agus aon iompraíochtaí a choinníonn iompar diúltaithe na scoile ag dul 
ar aghaidh (féach tábla 1). Cuimhnigh go bhféadfadh údar a bheith leis an iompar 
diúltaithe scoile ar bhealach éigin, mar shampla bulaíocht. I go leor cásanna, áfach, ní 
bhíonn na cúiseanna a bhaineann le diúltú scoile soiléir. 

2. Smaoinigh ar thionchar na dtosca comhthéacsúla m.sh. sceideal oibre tuismitheoirí, 
méala le déanaí, scaradh tuismitheoirí mar aon le haon tosca nó buanna cosanta nó 
láidreachtaí a d’fhéadfadh a bheith ann m.sh. réimsí spéise an linbh nó an duine óig ar 
scoil, a líonra tacaíochta ar nós cairdis ar leith le leanaí eile agus caidrimh thábhachtacha 
le daoine fásta laistigh agus lasmuigh den scoil.  

3. Déan caidrimh dhearfacha a fhorbairt ar scoil. Smaoinigh maidir le tacaíocht 
struchtúrtha piaraí a sholáthar ar scoil m.sh. trí chóras meantóra nó duine fásta lárnach 
a úsáid. Bain úsáid as na caidrimh luachmhara seo mar thosca dearfacha chun tinreamh 
rathúil a spreagadh agus a aithint, go háirithe más aird ó dhaoine suntasacha atá mar 

Iompraíochtaí 
ag an leanbh/duine óg m.sh. 
Seachaint/Éalú 
Athdhearbhú á éileamh 
Rachtanna feirge 
Neamh-chomhlíonadh 
Iompraíochtaí eile agus é mar 
aidhm leo fanacht sa bhaile/nó a 
bheith as láthair ón scoil 

ag an tuismitheoir/cúramóir m.sh.  
Idirbheartaíocht/Breabaireacht 

Géilleadh 
Tarraingt siar 

Fearg 
Achasán/Cáineadh 
Smacht iomarcach 

Smaointe m.sh. 
Buartha faoi iarmhairtí nó 
meastóireachtaí diúltacha ar scoil 
Mian a bheith as láthair ón scoil 
Breoiteacht/tuairim faoi bhagairt 
Aonraithe agus teip acadúil 

Mothúcháin 
m.sh.  
Anacair 
Imní 
Eagla 
Brón 
Frustrachas 
Leadrán 

Freagairtí coirp 
m.sh.  
Tinneas cinn 
Mothú tinn 
Tinneas boilge srl. 
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chuspóir le diúltú scoile.  

4. Bain aon chonstaicí a d’fhéadfadh bac a chur ar an rath, más féidir m.sh. a chinntiú 
go gcuirtear obair agus gníomhaíochtaí ar fáil a spreagann an dalta chun iarracht a 
dhéanamh agus atá ar a c(h)umas a dhéanamh. 

5. Déan réitigh fhéideartha ar fhadhbanna a ghiniúint go comhoibritheach leis an dalta 
agus le ball lárnach den teaghlach. Déan a gcuid mothúchán agus a ndeacrachtaí a aithint 
ach tabhair le fios gur féidir leo déileáil leo agus cuir ar a suaimhneas iad go gcuideoidh 
an scoil leo foghlaim conas é seo a dhéanamh. Déanann sé seo a n-éifeachtúlacht a 
fhorbairt. Dá mhéad a bhraitheann an leanbh nó an duine óg mar chuid den phlean agus 
go gcumhachtaítear é/í chun athruithe a dhéanamh is amhlaidh is fearr a bheidh an scéal.  

6. Déan amlíne chomhthoiliúil chun filleadh ar scoil a fhorbairt trí ghnéithe níos dearfaí 
den scoil a aithint don duine óg agus tosaigh trí iarraidh orthu freastal ar na codanna seo 
den lá. Déanfaidh sé seo iad a athcheangal le hidirghníomhaíochtaí scoile agus sóisialta 
a bhíonn ar siúl ansin.  

7. Má tá imní scaradh ina thoisc ábhartha smaoinigh maidir le rudaí idirthréimhseacha a 
úsáid chun na daoine tábhachtacha a léiriú don leanbh nó don duine óg agus iad ar scoil 
m.sh. grianghraf a bheith acu ina gcás peann luaidhe nó rud a bhaineann leis an duine 
suntasach le hiad a chur ar a suaimhneas go bhfuil an duine ag tacú leo fiú mura bhfuil 
siad ann go fisiciúil. 

8. Múin don leanbh nó an duine óg faoi imní agus faoin tslí ar féidir smaointe, mothúcháin, 
freagraí coirp agus iompraíochtaí diúltaithe scoile a nascadh agus feidhm na n-
iompraíochtaí seo (féach an chuid roimhe seo agus an léaráid). 

9. Tacaigh leo a gcuid mothúchán, smaointe, freagraí coirp agus iompraíochtaí (féin-
mhonatóireacht) a thabhairt faoi deara agus cuidigh leo scileanna ceansaithe nó 
féinrialála a fhorbairt i ngach ceann de na réimsí seo: 

a. Múin stór focal mothúchánach dóibh chun a gcuid mothúchán a lipéadú agus 
labhairt fúthu. 

b. Cuidigh leo a aithint nach bhfuil i smaointe ach smaointe agus gur féidir leo teacht 
agus imeacht mar ghluaisteáin ar bhóthar nó scamaill sa spéir. Cuidigh leo teacht 
ar bhealaí cabhracha chun smaoineamh faoin scoil. 

c. Cuir straitéisí ar fáil dóibh chun cuidiú leo a bhfreagraí coirp a shuaimhniú.  
d. Déan iad a spreagadh le triail a bhaint as rudaí deacra seachas iad a sheachaint 

ionas go bhfoghlaimíonn siad conas a n-imní a bhainistiú agus, mar sin, nuair a 
bhíonn cásanna rompu a shíleann siad atá bagrach ar dtús go bhfuil an fhoghlaim 
acu nach bhfuil na cásanna chomh dona agus a shíl siad. 

10. Déan iarracht filleadh ar an scoil go luath, fiú mura bhfuil ann ach ar feadh 
tréimhse an-ghearr gach lá agus tógáil air sin. Is nochtadh grádaithe é seo agus 
bíonn filleadh céimithe ar scoil i gceist leis seo. 

11. Déan tacaíocht agus maoirseacht a fheabhsú don dalta ar scoil ó dhaoine fásta 
agus ó phiaraí lárnacha. Ba chóir clár oideachais speisialta, le hacmhainní agus 
pleanáil chuí, ag leanaí agus daoine óga a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu, a chuirtear in iúl don dalta agus don teaghlach sula bhfillfidh siad ar scoil. 
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12. Bunaigh gnáthaimh agus tabhair am le haghaidh ullmhúcháin agus aistrithe - bí 
solúbtha, tabhair deis do mhoilleanna beaga. Glac leis go dtarlóidh roinnt cúluithe 
ach ná caill do mhisneach. 

13. Déan pleanáil leis an dalta agus a theaghlach chun athiompaithe a chosc. Iarr ar 
thuismitheoirí/chúramóirí oibriú leat agus insint duit faoi aon deacrachtaí a luaithe a 
tharlaíonn siad.  

14. Bí cuiditheach san aiseolas a sholáthraíonn tú don dalta agus dá theaghlach agus 
déan an iarracht agus an rath a mholadh. Tacaigh leis na tuismitheoirí/cúramóirí a 
dtuiscint agus a scileanna a fhorbairt chun cabhrú leis an duine óg. 

15. Ná ceistigh an leanbh nó an duine óg faoi na cúiseanna lena neamhláithreacht.  

Oibrigh i gcomhar le gníomhaireachtaí eile má tá siad bainteach leis. 

 
Tábla 4 Comhchodanna na hidirghabhála:  

Comhchodanna idirghabhála do dhiúltú scoile 
Leanbh/Duine óg Tuismitheoir/cúramóirí Scoil 
 Rannpháirtíocht 
 Scileanna 

réiteach 
fadhbanna 

 Oiliúint scíthe 
 Oiliúint scileanna 

sóisialta 
 Dírigh ar smaointe 

cabhracha 
 Filleadh céimnithe 

chun na scoile 
 Athiompú a chosc 

 Ábhair a phlé  
 Fadhbréiteach 
 Síc-oideachas 
 Gnáthaimh maidine agus 

iompraíochtaí déileála a 
chleachtadh 

 Straitéisí chun mothúcháin na 
dtuismitheoirí/na gcúramóirí 
féin a bhainistiú – smaointe 
neamhchabhracha 
tuismitheoirí/caomhnóirí a 
aithint  

 Athiompú a chosc – 
athbhreithniú agus plean 

 Straitéisí bainistíochta 
iompraíochta a ullmhú le 
filleadh ar scoil 

 Ball foirne tacúil chun fáiltiú 
roimh an dalta agus cuidiú 
leis/léi socrú isteach 

 Daltaí eile aitheanta mar 
thacaíocht 

 Coigeartuithe curaclaim/ 
tráthchláir 

 Eispéiris threisithe 
dearfacha a chruthú ar scoil 

 Ranganna a thabhairt ar ais 
arís go céimnitheach 

 Tinreamh a mhonatóireacht 
 Teagmháil rialta a choinneáil 

le teaghlach/cúramóirí  
 Taifead a choinneáil ar 

thinreamh agus 
idirbheartaíochtaí  

Bíodh dóchas agat – d’fhéadfadh go dtitfeadh rudaí siar ach leis an tacaíocht cheart 
chun scileanna a fhorbairt agus le caidrimh thacúla ar scoil, féadfaidh leanaí agus 
daoine óga filleadh go rathúil ar fhreastal lán-aimseartha ar scoil. 

 


