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1. Réamhrá 

 
Roinneann an tuarascáil seo torthaí na ngrúpaí fócais a rinne Cigireacht na Roinne 
Oideachais le daltaí bunscoile agus scoláirí iar-bhunscoile i sampla beag scoileanna i mí 
Feabhra agus mí an Mhárta 2022. Ba é cuspóir na ngrúpaí fócais ná tuairimí na ndaltaí 
agus na scoláirí a bhailiú maidir leis na gníomhartha a chuir a scoileanna i bhfeidhm 
chun bulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi.  
 
Ghlac tuairim is 100 dalta bunscoile agus 120 scoláire iar-bhunscoile páirt sna 
fócasghrúpaí. Fuarthas rannpháirtithe deonacha ó chúig bhunscoil agus cúig iar-
bhunscoil a raibh próifílí éagsúla acu. Ina measc, bhí scoileanna a bhí ag glacadh páirt 
sa tionscnamh “Comhionannas Deiseanna a Sheachadadh i Scoileanna” (DEIS) agus 
scoileanna le comhlachtaí pátrúnachta éagsúla.  
 
Is é seo an dara tuarascáil ar an téama seo a d’fhoilsigh an Chigireacht in 2022. Díríonn 
tuarascáil roimhe seo ar chur i bhfeidhm beart frithbhulaíochta i mbunscoileanna agus in 
iar-bhunscoileanna bunaithe ar fhaisnéis a bailíodh trí rannpháirtíocht le príomhoidí le 
linn cigireachtaí teagmhasacha ar bhunscoileanna, ar iarbhunscoileanna agus ar 
scoileanna speisialta le linn na tréimhse idir Meán Fómhair agus mí na Samhna 2021.1   
  
 
 
 

                                                   

 

1 An Chigireacht, An Roinn Oideachais (2022): Tuairisc ar chur i bhfeidhm gnéithe de bhearta 

frithbhulaíochta i scoileanna. Ar fáil ag: gov.ie - Tuairisc ar chur chun feidhme gnéithe de bhearta 
frithbhulaíochta i scoileanna (www.gov.ie) 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ed0af-tuairisc-ar-chur-chun-feidhme-gneithe-de-bhearta-frithbhulaiochta-i-scoileanna/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ed0af-tuairisc-ar-chur-chun-feidhme-gneithe-de-bhearta-frithbhulaiochta-i-scoileanna/
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2. Modheolaíocht 

2.1 Cúlra an tionscadail 

Ba é an cuspóir a bhí le grúpaí fócais a thionól idir mí Feabhra 2022 agus mí an Mhárta 

2022 ná tuairimí daltaí bunscoile agus scoláirí iar-bhunscoile a fháil maidir leis na 

gníomhartha atá á ndéanamh ag a scoileanna chun an bhulaíocht a chosc agus dul i 

ngleic léi. Bhí an teagmháil seo le daltaí agus le scoláirí bunaithe ar Shamhail Lundy um 

Rannpháirtíocht Leanaí agus ar na ceithre ghné a bhaineann leis2:  

 
• Spás: Ní mór deiseanna sábháilte, ionchuimsitheacha a thabhairt do leanaí chun a 

dtuairimí a fhoirmiú agus a chur in iúl 

• Guth: Ní mór leanaí a éascú chun a dtuairim a chur in iúl 

• Lucht féachana: Ní mór éisteacht leis an dearcadh 

• Tionchar a imirt: Ní mór gníomhú de réir na tuairime, de réir mar is iomchuí. 

 

Fuair na cigirí a sannadh chun na fócasghrúpaí a dhearadh, a stiúradh agus tuairisc a 

thabhairt orthu oiliúint ó fhoireann inmheánach um Rannpháirtíocht Scoláirí sa 

Chigireacht3. Bhí an rannpháirtíocht le daltaí agus le scoláirí bunaithe freisin ar an gCreat 

Rannpháirtíochta — an Creat Náisiúnta do Rannpháirtíocht Leanaí agus Daoine Óga i 

gCinnteoireacht4 agus ar Fhoireann Uirlisí TUSLA do Rannpháirtíocht Leanaí agus 

Óige.5  

2.2 Céim deartha 

Eagraíodh dhá fhócasghrúpa rang-bhunaithe i ngach bunscoil. Ba iad daltaí rang a 
ceathair agus rang a sé na spriocghrúpaí bunscoile. Cuireadh trí fhócasghrúpa bliain 
bhunaithe i gcrích i ngach iar-bhunscoil. Ba iad na scoláirí sa dara, sa tríú agus sa 
chúigiú bliain na spriocghrúpaí iar-bhunscoile.  
 
I gcomhréir leis an dea-chleachtas maidir le bheith ag obair le leanaí agus le daoine óga, 
agus mar aitheantas ar a gceart chun rogha a dhéanamh páirt a ghlacadh nó gan a 
bheith rannpháirteach, iarradh ar scoileanna a chinntiú go bhfuarthas toiliú daltaí/scoláirí 
agus toiliú tuismitheora/caomhnóra araon roimh na cruinnithe. Cuireadh in iúl go soiléir 
do dhaltaí/scoláirí agus dá dtuismitheoirí go raibh sé de rogha ag daltaí/scoláirí éirí as a 

                                                   

 

2 Féach https://hubnanog.ie/wp-content/uploads/2021/04/5611-Hub_na_nOg-LundyModel.pdf 
3 Is é sainchúram na foirne “Rannpháirtíocht Scoláirí” seo de chigirí ná gníomhaíocht a stiúradh ar chuid de 
Sprioc 2 den Plean Straitéiseach 2021-2024 na Cigireachta-  ‘‘Glór leanaí agus daoine óga a fheabhsú inár 
samhlacha meastóireachta agus inár bhforbairt beartais.” Féach https://www.gov.ie/en/publication/f80b8- 
plean-straitéiseach na Cigireachta-2021-2024/ 
4 Ar fail ag https://hubnanog.ie/participation-framework/#  
5 Ar fail ag https://www.tusla.ie/uploads/content/Tusla_-_Toolkit_(web_version).pdf  

https://hubnanog.ie/wp-content/uploads/2021/04/5611-Hub_na_nOg-LundyModel.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/f80b8-inspectorate-strategic-plan-2021-2024/
https://www.gov.ie/en/publication/f80b8-inspectorate-strategic-plan-2021-2024/
https://hubnanog.ie/participation-framework/%23
https://www.tusla.ie/uploads/content/Tusla_-_Toolkit_(web_version).pdf
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rannpháirtíocht sna fócasghrúpaí ag am ar bith le linn an phróisis. Chomh maith leis sin, 
iarradh ar gach scoil rannpháirteach a chur in iúl dá bord bainistíochta agus d’fhoirne 
ardbhainistíochta go raibh an scoil ag glacadh páirt i dtionscadal an ghrúpa fócais.  
 

Bhí an cheist don rannpháirtíocht le daltaí agus le scoláirí bunaithe ar phrionsabail an 
dea-chleachtais atá leagtha síos sna Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-
bhunscoile (2013). Rinneadh breithniú freisin ar dhoiciméid agus ábhair ábhartha eile 
lena n-áirítear:  
 

• Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais na Roinne Oideachais, 2018-2023 

(Athbhreithnithe i mí Dheireadh Fómhair 2019) 

• An curaclam Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte (OSPS) agus Oideachas 

Caidrimh agus Gnéasachta do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna  

• Ábhair a fuarthas ón Ionad Náisiúnta Frithbhulaíochta (ABC) in Ollscoil Chathair 

Bhaile Átha Cliath (DCU) 

• Ábhair a bhaineann le téama na bulaíochta a roinneann an tSeirbhís Náisiúnta 

Síceolaíochta Oideachais (NEPS)6  

• Bulaíocht Scoile agus an Tionchar ar Mheabhairshláinte (2021), tuarascáil ón 

gComhchoiste um Oideachas, um Breisoideachas agus um Ardoideachas, um 

Thaighde, um Nuálaíocht agus um Eolaíocht. 

 
Baineadh úsáid as ceithre théama chun na seisiúin fócais a threorú:  

• Cultúr agus atmaisféar na scoile 

• Oideachas, cosc agus cur chuige na scoile uile i leith na bulaíochta 

• Cibearbhulaíocht 

• Ionchuimsiú agus éagsúlacht.  

 

Baineadh úsáid as cásanna agus spreagthaí a bhaineann leis na ceithre théama chun 

freagairtí comhoibríocha a éascú ó dhaltaí agus ó scoláirí le linn na sainghrúpaí. 

Rinneadh gach iarracht a chinntiú go raibh na cásanna, an spreagadh agus na 

gníomhaíochtaí a dearadh agus/nó a roghnaíodh oiriúnach d’aois, do chéim na forbartha 

agus d’fhoghlaim churaclaim faoi shaincheisteanna bulaíochta na ndaltaí agus na 

scoláirí.  

I gcás gach cuairt, bhuail an cigire ceannais leis na grúpaí ranga roghnaithe roimh na 

fócasghrúpaí chun na socruithe a mhíniú, lena n-áirítear cuspóir agus teorainneacha na 

rannpháirtíochta leis na daltaí agus na scoláirí, agus na gníomhaíochtaí a bhí beartaithe. 

Tugadh deiseanna freisin do dhaltaí agus do scoláirí ceisteanna a chur faoi na grúpaí 

fócais. Chuidigh an ghné forbartha cumais seo den rannpháirtíocht leis na daltaí agus 

                                                   

 

6 Féach mar shampla “Fócasghrúpa Folláine - Treoir d’fhoireann scoile” atá ar fáil i rannán tiomnaithe 
“Folláine agus Féinmheastóireacht Scoile (FMS)" ar https://www.gov.ie/en/publication/195c1-wellbeing-in-
post-primary-schools-information-for-school-staff/#wellbeing-and-school-self-evaluation-sse      

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/48a342-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/48a342-none/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/govieassets/24725/3b0eb4201d7c41519900891de517b6db.pdf
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/committee/dail/33/joint_committee_on_education_further_and_higher_education_research_innovation_and_science/submissions/2021/2021-08-23_report-on-school-bullying-and-the-impact-on-mental-health_en.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/195c1-wellbeing-in-post-primary-schools-information-for-school-staff/#wellbeing-and-school-self-evaluation-sse
https://www.gov.ie/en/publication/195c1-wellbeing-in-post-primary-schools-information-for-school-staff/#wellbeing-and-school-self-evaluation-sse
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leis na scoláirí le muinín a chothú idir na daltaí/scoláirí agus na cigirí agus thacaigh sé 

freisin le haiseolas a bhailiú le linn na sainghrúpaí. 

2.3 Na grúpaí fócais a stiúradh 

Roghnaíodh rannpháirtithe an ghrúpa fócais lá gach cuairte. I mbunscoileanna, tharraing 

dalta amach an líon riachtanach rannpháirtithe ón díorma d’aontú sínithe agus 

d’fhoirmeacha toilithe. In iar-bhunscoileanna, tharraing scoláire amach an líon 

riachtanach scoláirí deonacha ó na foirmeacha ardaithe i láthair na linne féideartha 

scoláirí deonacha. Chabhraigh sé sin lena chinntiú go raibh roghnú na scoláirí cothrom 

agus trédhearcach. 

Sna barúlacha tosaigh ó chigirí, cuireadh faisnéis ar fáil do rannpháirtithe an ghrúpa 

fócais maidir lena gcearta, a bhfreagrachtaí agus a roghanna. Cuireadh in iúl do dhaltaí 

agus do scoláirí go raibh siad saor gan freagra a thabhairt ar cheisteanna ar leith nó 

tarraingt siar ó na grúpaí fócais dá mba mhian leo. Mhínigh cigirí freisin gur cuireadh 

cosc ar phléití ar eispéiris phearsanta bhulaíochta, agus ar ainmniú daltaí agus múinteoirí 

aonair le linn na seisiún. Tar éis na ráiteas tosaigh, meabhraíodh arís do dhaltaí agus do 

scoláirí an rogha tarraingt siar ó na grúpaí fócais.  

Le linn na sainghrúpaí, iarradh ar dhaltaí bunscoile smaoineamh ina n-aonar agus ansin 

a gcuid smaointe a roinnt, i ngrúpaí, maidir le gach ceann de na ceithre ghníomhaíocht 

atá bunaithe ar théama. Rinne tuairisceoir, atá ainmnithe ag na daltaí, achoimre ó bhéal 

ar phríomh-aiseolas an ghrúpa. Rinne na cigirí na príomhphointí a d’eascair as an bplé a 

léiriú ansin, le go dtiocfadh an grúpa ar chomhaontú ina leith.  

Iarradh ar rannpháirtithe sna grúpaí fócais iar-bhunscoile bogadh trí cheithre stáisiún 

fhisiceacha ábhar, d’fhonn tascanna a chur i gcrích i mbeirteanna nó i ngrúpaí ar thrí 

théama ar leith. Rinne na scoláirí féin taifead ar thorthaí an phléghrúpa ag gach stáisiún 

ar chairteacha mata boird. Tar éis do na scoláirí na ceithre ghníomhaíocht a chríochnú, 

d’iarr cigirí ar na scoláirí cinneadh a dhéanamh ar ráitis chomhaontaithe ar na ceithre 

théama, bunaithe ar na tuairimí a bhí taifeadta acu ar chairteacha mata boird.  

2.4 Aiseolas ó rannpháirtithe maidir le taithí an ghrúpa fócais 
 

Bhí na daltaí bunscoile agus na scoláirí iar-bhunscoile an-dearfach faoina rannpháirtíocht 

sna grúpaí fócais.  

 

Rinne daltaí bunscoile trácht ar an leibhéal compoird a bhí acu le linn na gceardlann:  

 

 Is cur chuige stuama é seo 

 

Bhí sé spraíúil agus sábháilte smaointe a roinnt; ba taithí mhaith í. Tá áthas orainn 

an próiseas a mholadh — bheadh sé foirfe agus spraíúil do pháistí eile.  
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Thacaigh na daltaí leis na hábhair spreagtha a dearadh/roghnaíodh chun plé a 

spreagadh:  

Bhí na scéalta agus na cásanna an-mhaith d’fhonn an t-ábhar a thabhairt isteach 

agus tús a chur leis an gcaint.  

Aithníodh an éagsúlacht tuairimí a roinneadh le linn na gceardlann mar neart freisin:  

Bhí sé iontach go leor tuairimí a chloisteáil. Mura mbeadh ach níos mó ama againn.  

Rinne scoláirí iar-bhunscoile cur síos ar a dtaithí ar na grúpaí fócais mar spreagadh abhí 

‘idirghníomhach, tarraingteach, gnóthach, spraíúil agus tumthach”. Dúirt beagnach gach 

duine gur bhraith siad compordach le linn na gceardlann:  

Níor bhraith mé leochaileach ná soghonta… 

Mhol líon an-bheag scoláirí go n-úsáidfí bosca gan ainm ionas go mbeadh na scoláirí sin 

nach raibh ag iarraidh rud a rá os comhair an ghrúpa in ann a dtuairimí a phostáil agus 

go mbeadh teacht ar na cigirí orthu níos deireanaí.  

Dhearbhaigh scoláirí an ghné den cheardlann mar a bhain le hobair i bpéirí nó i ngrúpaí 

agus dúirt siad go raibh an bogadh ó stáisiún go stáisiún go hobair ar ghníomhaíochtaí 

téamacha gníomhach agus níos suimiúla toisc gach duine a bheith ar bís faoi céard a bhí 

le teacht. Thacaigh siad le húsáid na matai boird chun a dtuairimí a bhailiú:  

Is féidir leat an méid a dúirt grúpaí eile a léamh agus do smaointe féin a ghiniúint.  

Dúirt roinnt scoláirí go raibh an leagan amach a chruthaigh cigirí sna seomraí a 

úsáideadh do na grúpaí fócais éifeachtach, mar a bhain le ciorcal cathaoireacha ann do 

phlé tosaigh agus do phlé iomlánach in áit amháin agus le táblaí agus cathaoireacha i 

ngrúpaí in áit eile d’fhonn dul i ngleic leis na  gníomhaíochtaí téamacha.  

Mhol na scoláirí go háirithe na gníomhaíochtaí a bhí deartha le gné amhairc, mar 

shampla, féachaint ar scannán gearr, féachaint ar cholláis spreagtha de ghrianghraif a 

léiríonn éagsúlacht, agus cnaipí aonair a cheangal chun tuairimí duine a léiriú ar feadh 

leanúntas amhairc. Is den suntas é gur bhraith na scoláirí compordach chun 

athbhreithniú a dhéanamh ar ghnéithe de dhearadh na stáisiún, ag aithint cá raibh gá le 

stáisiún amháin a athoibriú. Dúirt siad freisin, bunaithe ar a n-eispéiris féin, go raibh 

físeán spreagtha amháin neamhréadúil ina léiriú ar bhulaíocht ar scoil. 



Gníomhartha curtha i bhfeidhm ag scoileanna d’fhonn bulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi: Tuairisc ar fhócasghrúpaí le 
daltaí bunscoile agus scoláirí iar-bhunscoile 

 

 —— 
8 

2.5 Tionchar a thabhairt do dhaltaí agus do scoláirí 

Ag teacht le Samhail Lundy, bhí sé tábhachtach a chinntiú go raibh na daltaí agus na 

scoláirí a bhí  rannpháirteach sna grúpaí fócais ar an eolas gur glacadh lena gcuid 

tuairimí go dáiríre agus go ndéanfaí beart ina leith, nuair ba chuí. I ndáil leis sin, 

sainaithníodh ceithre straitéis aiseolais don tionscadal seo:  

• Nuair a thoiligh rannpháirtithe an ghrúpa fócais ráitis aiseolais a roinnt, chuir cigirí 

in iúl ó bhéal do phríomhoidí iad ag deireadh chruinniú an ghrúpa fócais. 

 

• Cuireadh cuir i láthair ar na torthaí a bhí ag teacht chun cinn ar fáil don Choiste 

Stiúrtha a bhunaigh an tAire Oideachais i mí Feabhra 2022 chun athbhreithniú a 

dhéanamh ar Phlean Gníomhaíochta na Roinne Oideachais ar Bhulaíocht (2013) 

agus don Ghrúpa Oibre a bunaíodh chun athbhreithniú a dhéanamh ar Gnásanna 

Frithbhulaíochta na Roinne i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna (2013).  

 

• Cuirfear an phríomhfhoghlaim a eascraíonn as tuairimí na ndaltaí agus na scoláirí 

ar fáil trí chuairteanna fillte ag na cigirí ar na scoileanna idir Meitheamh agus tús 

mhí Mheán Fómhair 2022.  

 

• Le foilseachán na tuarascála seo ar www.gov.ie, roinntear na torthaí leis na 

léitheoirí leasmhara ar fad. 
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3. Tuairimí na ndaltaí bunscoile 

3.1 Cultúr agus atmaisféar na scoile  

3.1.1 Caidreamh agus idirghníomhaíochtaí dearfacha 

Thuairiscigh daltaí sna scoileanna rannpháirteacha go raibh cultúr a scoileanna an-

dearfach agus leag siad béim ar an gcaoi a ndéanann caidrimh agus idirghníomhaíochtaí 

dearfacha cásanna bulaíochta a chosc agus a laghdú.  

 

Thagair go leor daltaí do chomhaontuithe ranga agus/nó do chonarthaí agus do 

chleachtais a bhí leabaithe ina seomraí ranga maidir le bheith ag obair go measúil le 

daoine eile:  

Moltar dúinn éisteacht lena chéile agus meas a léiriú ar thuairimí daoine eile fiú 

mura n-aontaíonn muid leo.  

Bhí na daltaí muiníneach freisin faoi chumas na múinteoirí agus na foirne a chinntiú nach 

mbíonn aon leithcheal ann agus go gcaitear go cothrom le gach duine.  

 

Rinne na daltaí cur síos ar an bhfáilte agus ar an mbeannacht aonair a thugann 

múinteoirí agus baill foirne dóibh agus iad ag teacht chun na scoile gach maidin mar 

phríomhghné d’atmaisféar dearfach na scoile:  

Cuirfidh na múinteoirí fáilte romhat i gcónaí, agus roimh na páistí eile sna 

ranganna, beannaítear dúinn gach maidin nuair a thagann muid isteach. 

Rinne roinnt daltaí cur síos ar an gcaoi a raibh múinteoirí íogair agus réamhghníomhach 

maidir le tacaíocht a thabhairt do dhaltaí nuair a bhí sé ag teastáil:  

Nuair a athraíonn tú ranganna nó nuair a scoiltear ranganna, déanann múinteoirí 

gníomhaíochtaí caolchúiseacha chun cabhrú leat teacht ar chairde a bhfuil suim 

den chineál céanna agat.  

Bhí daltaí ar an eolas faoin gcaoi ar oibrigh maoirseacht fhoirne scoile chun bulaíocht a 

chosc agus dul i ngleic léi. Thagair siad do mhaoirseacht ag amanna sosa a bhí 

réamhghníomhach agus frithghníomhach araon maidir le bulaíocht. Sa spás 

réamhghníomhach, rinne na daltaí tuairimí ar nós na nithe seo a leanas:  

Ar chós na scoile, iarrfaidh na CRSanna [cúntóirí riachtanais speisialta] agus na 

múinteoirí ar na daltaí súgradh linn ionas nach mbraithimid go bhfuil muid fágtha 

amach.  
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Chomh maith leis sin, léirigh na daltaí muinín go leanfadh múinteoirí agus baill foirne go 

gníomhach eachtraí bulaíochta a tharlaíonn ag amanna sosa:  

 

Bíonn múinteoir sa chlós i gcónaí chun cabhrú linn fadhbanna a réiteach má 

tharlaíonn eachtra 

 

Níl bulaíocht inghlactha inár scoil ar chor ar bith. Dá mbeadh duine i mbun 

bulaíochta ar dhuine eile, ní amháin go mbeadh siadsan i dtrioblóid mhór, ach 

bheadh an scéal á phlé leis an rang ar fad freisin 

 

3.1.2 Timpeallacht atá tarraingteach agus fáilteach ó thaobh amhairc de 

D’aithin na daltaí an chaoi ar chabhraigh timpeallacht atá tarraingteach agus fáilteach ó 

thaobh amhairc le hatmaisféar dearfach scoile a chruthú. Rinne siad tagairt don chaoi ar 

chruthaigh comharthaí agus beannachtaí i dteangacha baile na ndaltaí agus na 

dtuismitheoirí/caomhnóirí atmaisféar fáilteach scoile. Dúirt na daltaí chomh maith, nuair a 

chuir múinteoirí a saothar ealaíne ar taispeáint, gur chruthaigh sé seo bród agus 

úinéireacht dóibh ina scoil:  

 

Tá foirgneamh ildaite againn anseo. Cruthaíonn an ealaín spás fáilteach sa scoil. 

Tugann ár múrmhaisiú dea-comhartha duit maidir leis an méid is féidir le páistí a 

dhéanamh ar scoil. 

 

3.1.3 Rochtain ar dheiseanna foghlama comhoibríocha 

Mheas na daltaí go raibh deiseanna chun suí i ngrúpaí agus chun oibriú i gcomhar le 

chéile ríthábhachtach chun atmaisféar dearfach sa seomra ranga a chruthú agus chun 

caidrimh dhearfacha a chur chun cinn:  

 

Sna seomraí ranga, níl sraitheanna (suíochán) againn. Tá grúpaí againn ionas 

gur féidir leis an múinteoir súil mhaith a choinneáil orainn i gcónaí agus is féidir 

linn caitheamh le gach duine ar bhealach níos fearr.  

3.1.4 Éisteacht le tuairimí na ndaltaí agus aird agus tionchar cuí a thabhairt dóibh 

Breathnaíodh ar chomhairlí daltaí mar mhodh éifeachtach cumarsáide le bainistíocht na 

scoile. Bhraith daltaí gur tugadh aird chuí ar a gcuid tuairimí agus go raibh tionchar acu, 

go háirithe mar a bhain le tacaíocht a thabhairt do rochtain chomhionann ar 

ghníomhaíochtaí. 

 

Cuirtear ceisteanna faoi bhráid chomhairle na ndaltaí sa scoil — bhí teacht 

againn ar CLG [Cumann Lúthchleas Gael] nuair a bhíomar ag iarraidh dul chomh 

maith le scoil na mbuachaillí. 
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3.2 Oideachas, cosc agus cur chuige scoile uile i leith na 

bulaíochta  

3.2.1 Cur chuige scoile uile i leith na bulaíochta 

Thuairiscigh daltaí go raibh cultúr neamhghlactha maidir leis an mbulaíocht ina 

scoileanna. Chomh maith le rialacha na scoile, thagair roinnt daltaí do láithreacht na n-

ábhar a thacaigh leis an gcultúr seo:  

Tá póstaeir timpeall na scoile atá mar chabhair chun stop a chur leis an mbulaíocht 

agus a chabhraíonn linn a bheith inár gcairde. Coinníonn sé inár n-intinn é.  

Rinneadh comhdhlúthú ar an teachtaireacht seo freisin nuair a reáchtáil scoil amháin 

seachtain frithbhulaíochta. I scoileanna ina raibh cultúr neamhghlactha bulaíochta le 

sonrú, bhraith daltaí gur cuireadh na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ag an mbulaíocht 

in iúl go soiléir: 

 

Dá mbeadh an bhulaíocht an-tromchúiseach... tá céimeanna agus iarmhairtí soiléire 

i bhfeidhm... d’fhéadfaí tú a chur ar fionraí nó a dhíbirt.  

Príomhtheachtaireacht ab ea gur thuig go leor daltaí an tábhacht a bhaineann le 

bulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi mar thasc pobail scoile uile:  

 Chuir daltaí, múinteoirí agus an príomhoide stop le bulaíocht sa scoil seo.  

Chuir siad in iúl freisin gur chuid thábhachtach den chur chuige scoile uile é 

rannpháirtíocht tuismitheoirí:  

Is iondúil go gcuireann an príomhoide nótaí abhaile chun tuismitheoirí agus gach 

duine a chur ar an eolas nach nglacfar le bulaíocht inár scoil. Cuireann siad daoine 

ag baile ar an eolas freisin faoi na himeachtaí speisialta atá ar siúl sa scoil.  

Bhí de chumas ag go leor daltaí cur síos a dhéanamh ar conas gníomhú chun bulaíocht 

a chosc agus dul i ngleic léi:  

 

Múineann múinteoirí dúinn a bheith réamhghníomhach agus seasamh a dhéanamh 

don duine sin a ndéantar bulaíocht air.   

Labhair roinnt daltaí freisin faoin gcaoi ar moladh dóibh: 

gníomhú mar eiseamláir do na daltaí óga ionas gur féidir leo do dhea-iompar a 

chóipeáil. 
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3.2.2 Tuairisciú daltaí ar bhulaíocht 

Leag daltaí béim go seasta ar fhreagrúlacht na ndaoine fásta ina scoileanna dá mba rud 

é go raibh siad chun bulaíocht a thuairisciú:  

Éistfidh ár múinteoirí agus ár bpríomhoide le peirspictíochtaí an íospartaigh agus an 

bhulaí. Ní dhéanfaidh siad neamhaird ar a bhfuil á rá ag aon duine. Is cúram dóibh 

fréamh na faidhbe agus déanann siad iarracht a oibriú amach cad is cúis le hiompar 

seo an bhulaí.  

Bhí na daltaí soiléir faoi conas a d’fhéadfaidís bulaíocht a thuairisciú. Luadh bosca ar 

chúl an tseomra ranga, a ndéanann an múinteoir ranga monatóireacht rialta air, mar 

chainéal cumarsáide tábhachtach:  

Tá bosca ar chúl an tseomra gur féidir leat nóta a chur isteach más gá duit labhairt 

le múinteoir faoi rud éigin.  

Léirigh na daltaí muinín láidir ar bhonn seasta in éifeachtacht na múinteoirí agus na 

bpríomhoidí a bhíonn ag plé le saincheisteanna bulaíochta:  

 Tógtar daoine as a rang d’fhonn iniúchadh a dhéanamh ar chúrsaí. 

Bíonn an príomhoide páirteach go han-tapa agus is féidir leo glaoch a chur ar do 

thuismitheoirí chun cruinniú a eagrú chun an cás [faoin mbulaíocht] a réiteach. 

3.2.3 Foghlaim faoi bhulaíocht i bpearsan 

Bhí na daltaí dearfach maidir le cáilíocht a gcuid foghlama curaclaim chun bulaíocht i 

bpearsan a chosc agus chun dul i ngleic léi. Thuairiscigh siad go rialta go múintear dóibh 

tríd an gclár Bí Sábháilte conas a bheith ina chara agus conas gan bulaíocht a 

dhéanamh:  

 Tá conradh ranga ann a léiríonn nach bhfuil bulaíocht inghlactha.  

[Ceachtanna Bí Sábháilte]....chabhraigh siad linn cairde a dhéanamh. 

Foghlaimímid gan a bheith gránna le daoine eile, lena n-áirítear náisiúntachtaí 

éagsúla. Táimid ag caitheamh lena chéile le meas. 

3.3 Cibearbhulaíocht  

3.3.1 Straitéisí chun déileáil leis an gcibearbhulaíocht 

Tríd is tríd, léirigh freagraí na ndaltaí eolas maith agus tuiscint mhaith ar conas 

cibearbhulaíocht a aithint, a fhreagairt agus a thuairisciú. Roinn siad go leor léargas 

tábhachtachta leis na cigirí amhail a bhfeasacht ar an ngá atá ann iad féin agus a gcuid 

faisnéise pearsanta a chosaint agus ar na rioscaí a bhaineann le postáil ar líne. D’aithin 

na daltaí roinnt straitéisí a bhí múinte dóibh chun déileáil leis an gcibearbhulaíocht, lena 
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n-áirítear conas pictiúr a thaispeáint chun fianaise a thaispeáint, stopadh agus blocáil, 

agus insint do mhúinteoir nó do dhuine fásta iontaofa.  

Rinne líon beag daltaí cur síos ar sholáthar níos teoranta chun daltaí a chumasú chun 

déileáil le rioscaí ar líne agus leis an gcibearbhulaíocht. Sna cásanna sin, bhí straitéisí 

chun dul i ngleic leis an gcibearbhulaíocht á múineadh trí ionchur aonuaire inmheánach 

nó seachtrach:  

Bhí caint againn ó Barnardos faoi chibearbhulaíocht. Tá ár scoil ag roghnú é seo a 

dhéanamh chun muid a choinneáil slán i gcineálacha éagsúla cásanna. 

Dúirt an Clár Star linn gan aon fhaisnéis phearsanta a chur ar líne agus gan aon 

fhaisnéis phearsanta a roinnt le duine ar bith ar líne. Bhí seisiún amháin againn ar 

feadh uair an chloig a dhírigh ar an gcibearbhulaíocht. 

3.3.2 Oideachas i réimse na cibearbhulaíochta 

Thuairiscigh daltaí go raibh breis oideachais ag teastáil uathu i réimse na 

cibearbhulaíochta. Dúirt líon suntasach daltaí gur ghá an clár Bí Sábháilte a fhorbairt 

tuilleadh chun freastal ar na riachtanais mar a bhain le cibearcheisteanna a bhí rompu 

ina saol. Chuir siad i bhfios go láidir go gcaithfidh an clár déileáil le saincheisteanna sa 

bhreis ar úsáid an idirlín:  

Ba cheart go gclúdódh an (clár) Bí Sábháilte méid níos leithne topaicí, díríonn an 

chibearbhulaíocht ar na meáin shóisialta, ba cheart breathnú ar chluichíocht, víris 

agus meicníochtaí agus straitéisí eile ar líne chun a bheith sábháilte.  

D’iarr daltaí freisin réitigh níos nithiúla ar na cásanna atá á gcur i láthair:  

Ba chóir díriú níos mó ar réitigh ar na cásanna i Bí Sábháilte seachas tusa amháin 

ag iarraidh é a dhéanamh amach — tabhair go leor réitigh a d’fhéadfaimis a úsáid.  

Ina theannta sin, luaigh daltaí sna hardranganna gur ghá níos mó éagsúlachta a bheith 

sna cásanna do ranganna níos sine:   

Sílim go bhfuil an rud céanna á dhéanamh againn arís agus sinn ag éirí níos sine, 

is gá dóibh tuilleadh topaicí agus cásanna a chur leo. 

 

3.4 Ionchuimsiú agus éagsúlacht  

3.4.1 Straitéisí chun ionchuimsiú a chur chun cinn 

Ar an iomlán, bhí daltaí aireach faoin réimse straitéisí atá á n-úsáid ag a scoileanna chun 

go mbraitheann na daltaí go léir go bhfuil fáilte  rompu, amhail seachtainí éagsúla a 
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cheiliúradh, cultúir agus teangacha éagsúla a cheiliúradh, agus cúlraí éagsúla na ndaltaí 

a dhearbhú trí naisc churaclaim: 

Tá beannachtaí i dteangacha éagsúla foghlamtha againn chun fáilte a chur roimh 

pháistí as tíortha éagsúla. 

Inár scoil, spreagaimid cultúir agus teangacha éagsúla … bíonn laethanta féinléirithe 

againn. 

I roinnt ceachtanna matamaitice, má tá airgead á dhéanamh againn abair, b’fhéidir 

go n-iarrfadh ár múinteoirí orainn airgead a thabhairt isteach ó thíortha éagsúla. 

3.4.2 Comhionannas rochtana ar ghníomhaíochtaí 

D’aibhsigh na daltaí go léir rochtain ar réimse leathan gníomhaíochtaí comhchuraclaim 

mar phríomhthacaíocht don ionchuimsiú. Rinneadh tagairt d’éagsúlachtaí maidir le 

suimeanna na ndaltaí ina leith seo:   

D’fhéadfadh sé a bheith níos deacra do leanaí nuair nach dtaitníonn rud éigin cosúil 

leis an léitheoireacht nó leis an bpeil leo — ar a laghad, bíonn réimse leathan 

gníomhaíochtaí ag an scoil seo agus ní fhágtar gan rogha thú áit a mbíonn ort dul i 

mbun gníomhaíochtaí nach dtaitníonn leat an t-am ar fad.  

Labhair roinnt daltaí faoin ról atá ag múinteoirí maidir leis an ngá atá le gach duine a 

chuimsiú a chur in iúl:  

Déanann ár múinteoirí na cluichí ionas go gcaithfimid gach duine a chur san 

áireamh. Déanann múinteoirí iarracht sinn a chur ag smaoineamh faoi bheith 

steiréitipiciúil.  

Labhair neart daltaí faoin ngá atá le rochtain chomhionann ar ghníomhaíochtaí 

comhchuraclaim d’fhir agus do mhná:  

Da gcaithfí go cothrom le gach duine sa scoil, níor cheart go mbeadh 

gníomhaíochtaí ann do chailíní ná do bhuachaillí amháin toisc go bhfuil spéis ag 

cuid acu sa rud céanna amhail cluichí. 

3.4.3 Ionchuimsiú daltaí ag a bhfuil cúlraí, féiniúlachtaí inscne agus gnéaschlaontaí 
éagsúla acu 

Léirigh freagraí na ndaltaí tuiscint mhaith ar thábhacht an ionchuimsithe. Bhí feasacht 

chuí acu maidir leis an méid seo a leanas:  

Tá sé níos deacra do roinnt páistí a bheith ar a suaimhneas, go háirithe más as 

tíortha difriúila iad, le teangacha éagsúla. 
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[Tá sé níos deacra]... do dhaltaí a bhfuil creidimh éagsúla acu, mar shampla dóibh 

siúd a chaitheann hijab, a bheith mar chuid den slua uaireanta toisc go bhfuil cuma 

dhifriúil orthu. 

Bhí tagairtí sonracha d’ionchuimsiú daltaí a bhfuil cúlraí eitneacha agus ciníocha éagsúla 

acu agus/nó daltaí a bhfuil féiniúlachtaí inscne agus gnéaschlaonadh éagsúil acu 

teoranta. Go ginearálta, rinne daltaí i scoileanna a raibh rolluithe níos éagsúla acu iad a 

chur in iúl:  

Chun a bheith cothrom, ba cheart go mbeadh an seans céanna ag gach duine is 

cuma cé atá ann — is cuma cén dath atá ar do chraiceann, nó cén cultúr/creideamh 

/claonadh gnéasach lena n-aithníonn tú. 

Níor cheart go mbeadh tionchar ag d’inscne ar an spórt gur féidir leat a imirt — níor 

cheart go mbeadh claontacht inscne i scoileanna. Níor cheart a bheith mímheasúil 

faoi dhaoine aeracha nó aon rud mar sin. Ba chóir go mbeadh fáil ag gach duine ar 

gach rud. Is é an duine agus an méid gur féidir leo a dhéanamh an rud is tábhachtaí. 

3.5 Achoimre 

Leag an t-aiseolas ó dhaltaí béim ar na láidreachtaí mar a fheictear dóibh é i 

ngníomhartha a scoileanna chun bulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi:  

 Caidrimh dhearfacha agus idirghníomhaíochtaí á bhforbairt agus á samhaltú go 

sainráite idir múinteoirí agus daltaí, i measc daltaí, agus ar fud phobal na scoile i 

gcoitinne 

 Maoirseacht agus tacaíocht réamhghníomhach ag am sosa 

 Timpeallacht scoile atá ionchuimsitheach ó thaobh amhairc de 

 Rochtain ar dheiseanna foghlama comhoibríocha 

 Éisteacht le guth an dalta agus aird chuí a thabhairt air 

 Straitéisí na scoile uile lena n-áirítear foghlaim churaclaim chuí, chun bulaíocht a 

chosc agus dul i ngleic léi 

 Meicníocht inrochtana anaithnid chun bulaíocht a thuairisciú 

 Éagsúlacht de ghníomhaíochtaí comhchuraclaim agus seach-churaclaim a bhfuil 

rochtain chomhionann ag daltaí orthu 

 

Ceist ar leith a d’eascair as na fócasghrúpaí le daltaí ná an gá atá le breis oiliúna agus le 

hacmhainní teagaisc agus foghlama nuashonraithe a chur ar fáil do mhúinteoirí agus do 

dhaltaí maidir leis an gcibearbhulaíocht. I ndáil leis sin, rinne na daltaí tagairt don ghá leis 

an gclár Bí Sábháilte a thabhairt cothrom le dáta. 
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4. Tuairimí na scoláirí iar-bhunscoile 
 

4.1 Cultúr agus atmaisféar na scoile  

4.1.1 Caidrimh dhearfacha 

Go ginearálta, labhair na scoláirí go dearfach faoin atmaisféar agus faoin gcultúr ina 

scoileanna cé gur léirigh roinnt scoláirí aonair agus scoláirí in dhá cheann de na grúpaí 

fócais iar-bhunscoile tuairimí diúltacha.  

Nuair a bhí scoláirí an-dearfach faoina gcultúr scoile, thuairiscigh siad arís agus arís eile 

go raibh a gcaidreamh lena múinteoirí spreagúil. Labhair siad faoina dtaithí ar a scoil mar 

theaghlach/phobal, áit a gcuideodh múinteoirí leo dá dtiocfadh fadhbanna chun cinn 

dóibh, agus ina raibh tionchar dearfach ag samhaltú múinteoirí ar idirghníomhaíochtaí an 

scoláire.  

Oibríonn na múinteoirí go dian ag an scoil seo chun gach duine a chur san áireamh 

agus chun daoine a spreagadh a bheith ar a nós féin.  

 Tá na múinteoirí go léir an-chabhrach agus tugann siad comhairle an-mhaith dúinn. 

Leag aiseolas na scoláirí béim ar an tábhacht a bhaineann le tacaíochtaí treorach 

leanúnacha i bpearsan agus gníomhaíochtaí comhchuraclaim agus seach-churaclaim 

chun a mbraistint chómhuintearais le pobal dearfach scoile a neartú.  

 Spóirt foirne... nascadh le scoláirí eile... cosc a chur ar bhulaíocht.  

Gníomhaíochtaí iarscoile m.sh. Club Grianghrafadóireachta... is féidir nasc a chothú 

idir daoine thar caitheamh aimsire comhroinnte.  

Labhair beagnach gach scoláire sa chúigiú bliain sna scoileanna faoi chaidreamh an-

mhaith idir na scoláirí iad féin agus idir na scoláirí agus na múinteoirí agus iad ag 

cuimhneamh ar mar a chuidigh tacaíochtaí i bpearsan roimh COVID-19 lena mbraistint 

chómhuintearais a chothú leis an scoil. Mar shampla, chabhraigh meantóirí sinsearacha 

le tacú lena n-aistriú go dtí an chéad bhliain; bhí taithí acu ar ghníomhaíochtaí nasctha 

ranga, ar thurais, ar fhoirne agus ar chluichí scoile, agus ar cheolchoirmeacha scoile. I 

gcodarsnacht leis sin, dúirt roinnt grúpaí sa dara bliain, cé go raibh taithí acu ar 

thacaíochtaí fíorúla chun cabhrú leo bogadh ón mbunscoil go dtí an iarbhunscoil, nach 

raibh taithí acu ar thacaíochtaí aistrithe i bpearsan ná ar ghníomhaíochtaí 

comhchuraclaim agus seach-churaclaim mar gheall ar shrianta COVID-19, agus dá bhrí 

sin, bhraith siad nach raibh siad chomh maith chun déileáil leis an iar-bhunscoil is a bhí 

bliainghrúpaí roimhe sin. 



Gníomhartha curtha i bhfeidhm ag scoileanna d’fhonn bulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi: Tuairisc ar fhócasghrúpaí le 
daltaí bunscoile agus scoláirí iar-bhunscoile 

 

 —— 
17 

  
Rinne an líon beag scoláirí a cháin gnéithe dá n-atmaisféar scoile tagairt d’easpa measa 
agus cóireáil chothrom ina scoileanna ó scoláirí eile agus ó líon an-bheag múinteoirí.  

 

4.1.2 Timpeallacht amhairc na scoile 
 

Rinne roinnt grúpaí scoláirí trácht ar an gcaoi ar chabhraigh timpeallacht amhairc a 

scoileanna le hatmaisféar fáilteach, dathúil agus tacúil a chruthú. Labhair na scoláirí faoin 

tábhacht a bhaineann le póstaeir agus obair na scoláirí ar bhallaí scoile ina leith sin.  

 

Ba léargas an-úsáideach ó scoláire é go bhféadfadh réimsí sa scoil nach bhfuil chomh 

feiceálach céanna, agus nach mbíonn na múinteoirí ar an eolas fúthu dá bhrí sin, 

tionchar a imirt ar cibé an bhfuil atmaisféar maith ag scoil, mar shampla:   
 

... graifítí ar T-cearnaí mac léinn agus i seomraí folctha na scoláirí — níl múinteoirí 
ar an eolas faoi — má tá graifítí dírithe ar dhuine ar leith, ní rud maith é. 

 

4.1.3 Rochtain ar dheiseanna foghlama comhoibríocha 

Bhain codarsnachtaí móra do scoláirí an dara bliain idir a n-eispéiris foghlama bunscoile 

agus iar-bhunscoile le linn srianta COVID-19. Sa bhunscoil, ní raibh orthu maisc a 

chaitheamh, agus bhí siad ina suí i ngrúpaí ranga, agus mar sin, bhí obair i ngrúpaí 

indéanta fós. Bhí claonadh ag a mbunmhúinteoirí an leagan amach na ngrúpaí a athrú 

gach cúpla seachtain, rud a chinntigh gur oibrigh siad le réimse dá gcomhdhaltaí i 

gcaitheamh na scoilbhliana. San iarbhunscoil, bhí ar na scoláirí maisc a chaitheamh, suí i 

ndeasca aonair i sraitheanna, agus go ginearálta, ní raibh rochtain acu ar eispéiris 

foghlama chomhoibríocha. I gcodarsnacht leis sin, bhí scoláirí sa chúigiú bliain in ann 

cuimhneamh ar eispéiris foghlama chomhoibríocha roimh COVID a chabhraigh leo aithne 

a chur ar a gcomhscoláirí.  

 

Dúirt scoláirí sna bliainghrúpaí go léir gur bhain siad an-taitneamh as taithí an ghrúpa 

fócais, áit ar cuireadh de chúram ar bheirteanna nó ar thriúr oibriú le chéile ar 

ghníomhaíochtaí stáisiúin agus ar phlé iomlánach i gciorcal. Léirigh siad go seasta gurbh 

fhearr leo aithne a chur ar scoláirí eile agus caidreamh dearfach a chruthú leo trí eispéiris 

foghlama chomhoibríocha den chineál céanna. Dúirt roinnt scoláirí sa tsraith shóisearach 

gur bhraith siad míchompordach nuair a iarradh orthu oibriú le daoine eile le linn chuairt 

an ghrúpa fócais, toisc nach raibh taithí acu ar bheith ag obair le daoine eile san iar-

bhunscoil go dtí seo. Ag eascairt as an aiseolas seo ó scoláirí, is léir gur gá cultúir agus 

atmaisféir dhearfacha scoile a chothú tuilleadh trí fhócas sainráite, scoile uile ar 

phríomhscileanna na scoláirí a fhorbairt chun oibriú le daoine eile i seomraí ranga ina 

dtacaíonn pleanáil oideolaíoch agus leagan amach seomraí araon le foghlaim 

chomhoibríoch.  
 

D’fhéadfadh obair i ngrúpaí beaga cabhrú d’fhonn stop a chur le leithlisiú agus sin 

uile mar bheadh sé ina chabhair chun aithne níos fearr a chur ar gach duine.  
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4.1.4 Éisteacht le dearcadh na ndaltaí agus aird agus tionchar cuí a thabhairt dóibh 

Thuairiscigh scoláirí gur bhraith siad ní ba dhearfaí faoi chultúr agus atmaisféar na scoile 

nuair a bhí siad in ann a gcomhairle scoláirí a úsáid chun idirbheartaíocht a dhéanamh ar 

athruithe maidir le roinnt rialacha scoile nó nuair a bhí baint lárnach acu le comhairle a 

thabhairt ar na gníomhaíochtaí a bhí le heagrú do sheachtainí Folláine. 

 

I gcásanna áirithe, thuairiscigh scoláirí go raibh a gcomhairlí scoláirí éagtha ó mhí an 

Mhárta 2020 nó, má bhí siad ann, nach raibh aon chumarsáid maidir lena ngníomhartha 

ó ionadaithe na mbliainghrúpaí chuig a gcomhscoláirí. Mhol scoláirí go ndéanfaí 

comhairlí scoláirí a athghníomhachtú i scoileanna, le struchtúir oiliúna agus chumarsáide 

chuí, agus go ndéanfaí pleananna gníomhaíochta uasdátaithe a roinnt le gach duine. 

 
4.2 Oideachas, cosc agus cur chuige scoile uile i leith na 
bulaíochta  
 
4.2.1 Cur chuige na scoile uile chun bulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi 

Sna grúpaí fócais ar fad, bhí na scoláirí soiléir go mbíonn iarmhairtí cinnte mar thoradh ar 

bhulaíocht ina scoileanna féin mar atá leagtha amach i gcód iompair a scoile agus ag 

tionóil lena gcinn bliana nó le bainistíocht na scoile. Thuairiscigh cuid de na scoláirí, ag 

croílár chód iompair a scoile, go raibh meas ar gach duine mar bhunchaighdeán dá 

bpobal scoile uile. Dúirt scoláirí eile gur bhain an cód den chuid ba mhó le céard nár 

chóir a dhéanamh. I gcás na scoláirí sin, ní raibh an teachtaireacht á cur in iúl ag na cóid 

go laghdaítear cásanna droch-iompair, lena n-áirítear bulaíocht, trí chomhoibriú chun 

cultúr dearfach scoile a chruthú.7 

Thuairiscigh scoláirí, cé go ndéanann na múinteoirí maoirseacht chuí ar thailte scoile, 

nach raibh formhór na bulaíochta le feiceáil ag múinteoirí. Rinne siad trácht ar conas is 

féidir é tarlú go discréideach sa scoil ar nós ar dhorchlaí plódaithe, nó lasmuigh de i 

dtailte na scoile, nó ar líne: 

Ar líne nó lasmuigh de thailte na scoile, thíos sa bhaile nó sa pháirc ag am lóin nó 
tar éis na scoile... is é sin nuair is dóichí go dtarlóidh bulaíocht. 

                                                   

 

7 Chun an t-athbhreithniú ar chóid iompair a threorú, féach foilseachán Tusla Cód Iompraíochta a fhorbairt: 

Treoirlínte do Scoileanna (2008) ar fáil ag: 
https://www.tusla.ie/uploads/content/guidelines_school_codes_eng.pdf    
 

https://www.tusla.ie/uploads/content/guidelines_school_codes_eng.pdf
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Bhí na scoláirí aireach faoin raon straitéisí a bhí á n-úsáid ina scoileanna chun bulaíocht 
a chosc agus dul i ngleic léi, lena n-áirítear cainteoirí seachtracha a thabhairt isteach, 
seachtainí téamacha agus gníomhaíochtaí seach-churaclaim a eagrú, agus seirbhísí 
comhairleora/séiplínigh. Thuairiscigh scoláirí i scoil amháin go raibh rochtain acu ar 
mheantóirí piaraí oilte. 
 
4.2.2 Tuairisciú scoláirí ar bhulaíocht 

Dúirt formhór na scoláirí go mbeadh fonn orthu an bhulaíocht a thuairisciú do dhuine 

fásta ina scoil. Mar chuid de na bearta réamhghníomhacha a bhí ag scoil amháin chun 

an bhulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi, bhí bosca poist scoile uile ar fáil do gach 

scoláire ionas go bhféadfaidís tuairisc go hanaithnid dá mbeadh bulaíocht á déanamh 

orthu. Bhí múinteoir ainmnithe freagrach as clár frithbhulaíochta a reáchtáil, 

monatóireacht a dhéanamh ar aighneachtaí chuig an mbosca poist agus déileáil faoi rún 

le cásanna dá leithéid. Ba thacaíocht scoláire sa bhreis ar an gcóras bliana a bhí sa 

sannadh freagrachta seo do mhúinteoir maidir le bulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi. 

Thuairiscigh scoláirí gur tugadh aghaidh go héifeachtach ar bhulaíocht tríd an gcóras 

seo.  

Dúirt scoláirí i scoileanna eile gurbh í an ghné ba dhúshlánaí de dhéileáil le bulaíocht ná í 

a thuairisciú. Mar a dúirt scoláire amháin, 

Is é an chuid is deacra ná d’intinn a dhéanamh suas é a thuairisciú. Tógann sé 

misneach é a thuairisciú.  

Mhol siad go gcruthófaí córais réamhghníomhacha tuairiscithe agus monatóireachta 

frithbhulaíochta ina scoileanna. Chomh maith leis sin, bhí drogall ar na scoláirí tuairisc a 

thabhairt de bharr go raibh imscrúduithe ar líomhaintí bulaíochta agus smachtbhannaí 

curtha i bhfeidhm go tapa ina n-eolas coitianta i measc scoláirí:  

Bheadh sé níos fearr dá mbeadh na hiomscrúduithe níos anaithnide. Mar atá cúrsaí 

faoi láthair, bíonn sé soiléir cé a bhíonn bainteach agus cé ar a mbíonn an milleán 

nuair a d’fhéadfaí iad a choinneáil isteach.  

Rinneadh tagairt d’easpa rochtana ar thacaíocht thréadach le duine fásta iontaofa i rith 

an lae scoile mar bhaic eile ar bhulaíocht a thuairisciú. Thuairiscigh scoláirí a rinne cur 

síos ar thacaíocht a fháil ó theagascóir ranga nuair a bhí deacrachtaí acu go raibh sé seo 

an-luachmhar dóibh. D’iarr scoláirí eile, nach raibh a leithéid de thacaíocht acu, go 

mbeadh múinteoir meantóra ar fáil chun bualadh leo ó am go chéile: 

 Labhair le scoláirí, seiceáil isteach 

Labhair scoláirí na sraithe sóisearaí go háirithe faoin easpa muiníne abhí acu as 

múinteoirí chun tacú le tuairisciú bulaíochta. Mhínigh siad nach raibh caidreamh 

muiníneach ag cuid mhaith acu lena múinteoirí mar gheall ar an tionchar a bhí ag 

ceanglais maidir le caitheamh masc agus ag scaradh fisiciúil le linn shrianta COVID. 
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Dúirt siad nach n-athródh an staid sin thar oíche, díreach toisc go raibh athrú tagtha ar 

shrianta COVID. Bhraith siad go dtógfadh sé am dóibh a leithéid d’iontaoibh a fhorbairt, 

ionas go mbeadh claonadh níos mó acu bulaíocht a thuairisciú nó ceisteanna eile a bhí 

mar chúis bhuartha dóibh a thuairisciú. Leag siad béim ar an ngá atá le 

 ... muinín níos láidre a thógáil le scoláirí  ionas go mbraitheann siad sábháilte 
 
 4.2.3 Foghlaim churaclaim dírithe ar bhulaíocht i bpearsan a chosc agus dul i 
ngleic léi 

Ba é OSPS an príomhábhar a aithníodh le linn ngrúpaí fócais le scoláirí, áit a raibh ardú 

feasachta faoin mbulaíocht ar siúl agus ina raibh straitéisí á gcur ar fáil do scoláirí chun 

dul i ngleic le bulaíocht. Mar sin féin, thug scoláirí aiseolas measctha faoi cháilíocht a 

gcuid foghlama curaclaim in OSPS mar a bhain le bulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi.  

D’aithin na scoláirí roinnt bearnaí ina bhfoghlaim in OSPS faoin mbulaíocht ar mhaith leo 

dul i ngleic léi. Theastaigh uathu níos mó a fhoghlaim faoi iar-éifeachtaí na bulaíochta ar 

an íospartach, ní hamháin na hiarmhairtí pionósacha don bhulaíocht. Theastaigh uathu 

freisin go dtabharfaí níos mó treorach dóibh maidir le cásanna a láimhseáil ina raibh 

spochadh idir cairde ag dul i dtreo na bulaíochta dóibh. Mar a dúirt scoláire amháin,  

 má scaoileann tú leis, d’fhéadfadh go gcuirfeadh sé isteach go mór ort 
 

Rinne na scoláirí trácht ar a n-eispéiris éagsúla ar OSPS sa rang, ag brath ar an 

múinteoir a bhí ag cur an chláir ar fáil. Ba é barúil fhoriomlán an scoláire ar OSPS ná go 

raibh cuid mhaith dá n-ullmhúchán chun dul i ngleic le bulaíocht ag brath ar chaighdeán 

na múinteoireachta OSPS a raibh taithí acu air. Chuir scoláirí a bhí ag obair le múinteoirí 

éagsúla OSPS i mbliainghrúpa amháin na heispéiris foghlama a bhí acu ó bhliain go 

bliain i gcodarsnacht lena chéile:   

... féachaint ar fhíseáin amháin... éist leis an múinteoir ag caint... díospóireachtaí 
siúil agus plé faoi shaincheisteanna 

 
4.2.4 Foghlaim trasna na n-ábhar chun bulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi 

Gné an-suntasach den aiseolas a bailíodh ba ea cumas an scoláire foghlaim a aithint 

trasna na n-ábhar a bhí ag cabhrú leo an bhulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi. I measc 

na nasc a rinne na scoláirí ina leith sin, bhí:  

 Corpoideachas, áit a rinne na scoláirí cur síos ar iad a chur i ngrúpaí/foirne le 

scoláirí seachas iad siúd lenar oibrigh siad de ghnáth 

 Baile Eacnamaíocht, áit a raibh na scoláirí péireáilte chun cócaráil le chéile 

 Measúnuithe na Sraithe Sóisearaí Seomra Ranga-Bunaithe nuair a d’oibrigh siad 

i mbeirteanna/grúpaí (bhí an taithí seo ag scoláirí sa chúigiú bliain roimh COVID-

19) 

 Treoir 

 Creideamh 
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 Clár scileanna saoil agus clár scileanna digiteacha ar leith abhí cruthaithe ag dhá 

scoil éagsúla mar chuid dá soláthar Folláine don tSraith Shóisearach ar an gclár 

ama 

 An tAonad Foghlama Tosaíochta, Ag maireachtáil sa Phobal (cuid de chlár 

Foghlama Leibhéal 2 na Sraithe Sóisearaí (L2LP) 

 Plé ar phríomhcheachtanna stairiúla sa Stair nó ar phríomhócáidí i dtéacsanna ar 

leith le linn ceachtanna Béarla 

 

Cabhróidh an poitéinseal a sholáthraíonn an Creat don tSraith Shóisearach (2015) freisin 

chun ionchuir Fholláine shaincheaptha a ionchorprú do scoláirí le scileanna agus 

dearcthaí na scoláirí a fhorbairt a thuilleadh chun an bhulaíocht a chosc agus chun dul i 

ngleic léi. 

 

4.3 Cibearbhulaíocht 
 
4.3.1 Taithí na scoláirí ar an gcibearbhulaíocht 

Cé gur tháinig cibearbhulaíocht chun cinn mar shaincheist shuntasach i roinnt grúpaí 

fócais, níor chuir gach grúpa béim ar an gcibearbhulaíocht.  

Thuairiscigh scoláirí gur príomhcheist dó/di an bhulaíocht chaidreamhach, cibé acu ar 

líne nó as-líne a tharlaíonn sí. Is éard atá i gceist le bulaíocht chaidreamhach ná 

leithlisiú, nó eisiamh nó neamhaird a dhéanamh ar dhuine d’aon turas ag cuid den 

ghrúpa ranga nó ag an ngrúpa ranga iomlán nó sa chás go ndiúltaítear nó go mbaintear 

an bonn d’iarrachtaí an duine sin caidreamh a dhéanamh le piaraí arís agus arís eile.8  

Níl an-chuid bulaíochta gur féidir leat a fheiceáil ag tarlúint inár scoil. Bíonn an-chuid 

bulaíochta atá caolchúiseach ar siúl.  

Thuairiscigh scoláirí sa chúigiú bliain gur tharla cibearbhulaíocht sna bliainghrúpaí 

sóisearacha go ginearálta agus nár saincheist dóibh é: 

Blianta níos óige, dá bhféachfá ar eachtra ar bith bheadh sé sa chéad bhliain nó sa 

dara bliain...iad ag iarraidh a n-áit a bhunú. 

4.3.2 Straitéisí chun déileáil leis an gcibearbhulaíocht 

Thuairiscigh beagnach gach scoláire go raibh straitéisí foghlamtha acu chun déileáil leis 

an gcibearbhulaíocht san iarbhunscoil. Thuairiscigh líon suntasach scoláirí go raibh níos 

mó foghlamtha acu faoin gcibearbhulaíocht sa bhunscoil ná ag an dara leibhéal, ach 

amháin nuair a ghlac scoláirí páirt i gclár frithbhulaíochta agus sábháilteachta ar líne 

FUSE a d’fhorbair Ionad Frithbhulaíochta Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.  

                                                   

 

8 Chun tuilleadh eolais a fháil ar chaidreamh bulaíochta, féach leathanach 19 den Phlean Gníomhaíochta ar 
Bhulaíocht (2013) agus leathanach 10 den Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile (2013. 
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Thuairiscigh go leor scoláirí gur mhaith leo fiú níos mó oideachais sa réimse seo agus 

thuairiscigh cuid acu go bhfuil an bealach ina múintear dóibh déileáil leis an 

gcibearbhulaíocht lochtach:  
 

Bloc — ach is féidir leo cuntas nua a dhéanamh agus teacht ort ón gcuntas sin. Má 

bhlocálann tú an bulaí, is in olcas amháin a théann an scéal. 

Mhol na scoláirí go gcuirfí oiliúint níos sofaisticiúla ar fáil do scoláirí agus do mhúinteoirí 

maidir leis an gcibearbhulaíocht, ionas go roinnfeadh pobal na scoile cur chuige na scoile 

uile. 

4.3.3 Éifeachtacht na gcur chuige scoile uile i leith na cibearbhulaíochta 

Ní raibh muinín na ndaltaí as an gcaoi a ndéileálfadh bainistíocht scoile leis an 

gcibearbhulaíocht chomh láidir lena muinín sa chaoi a ndéileálfadh bainistíocht scoile le 

bulaíocht i bpearsan:  

 B’fhéidir go ligfí do bhulaithe ar líne ach nach ligfí dóibh i bpearsan.   
 Is dócha go gcuirfí fionraí i bhfeidhm, ach bheadh fón ag an mbulaí fós.  
  

4.4 Ionchuimsiú agus éagsúlacht  
 
4.4.1 Cleachtais chuimsitheacha 

Thuairiscigh scoláirí i ngach ceann de na cúig scoil gurbh fhéidir leo a bheith dílís dóíbh 

féin ina scoileanna. Thug grúpa amháin léargas an-úsáideach nuair a mhínigh siad go 

raibh drogall orthu a bheith dílís dóibh féin sa chéad bhliain, ach go rabhadar níos 

oscailte chuige sin níos deireanaí: 

Tríd is trid, bíonn an scoil fáilteach agus spreagtar tú a bheith a bheith dílis duit féin 

ach sna blianta níos óige, tá sé níos deacra duit a bheith dílís duit féin i 

dtimpeallacht nua.  

Príomhphointe cainte ba ea an méid a d’fhéadfadh na scoláirí iad féin a chur in iúl trína 

gcuma phearsanta ar scoil. I scoil amháin, áit nach raibh culaith scoile mar pholasaí ag 

an scoil, labhair scoláirí faoi cé chomh dearfach agus a mhothaigh siad faoi seo:  

Is maith liom gur féidir linn sinn féin a chur in iúl toisc nach bhfuil aon chulaith scoile 

againn.9  

                                                   

 

9 Dúirt scoláire amháin i scoil nach raibh culaith scoile acu go raibh sé níos fusa orthu siúd a bhí ag aistriú 

inscne sa scoil sin, de bharr nach raibh an chulaith scoile mar bhac orthu. 
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Labhair scoláirí eile faoina gcultúr dearfach scoile nuair a d’fhreagair bainistíocht scoile 

d’iarratais ó chomhairle na scoláirí ar roinnt thrócaire a bheith ann i gcúrsaí a bhain le stíl 

gruaige, smideadh agus éadaí inghlactha. Sna cásanna seo, bhraith scoláirí gur éisteadh 

lena nguthanna, gur tugadh aird chuí orthu agus go raibh tionchar acu, agus go 

ndearnadh gníomhú dá réir.   

Luadh rochtain na scoláirí ar réimse leathan gníomhaíochtaí ábhar agus comhchuraclaim 

i roinnt scoileanna mar thacaíocht do scoláirí mothú “is scoil í seo ina bhfuil sé ceart go 

leor domsa a bheith dílis dom féin.” Mar shampla, i scoil chomhoideachais, rinne na 

daltaí tagairt don atmaisféar scoile an-dearfach a cothaíodh de bharr go raibh clár 

bríomhar gníomhaíochtaí sa cheol, sa drámaíocht, san ealaín agus sa spórt, ina raibh 

deiseanna ag gach scoláire iad féin a chur in iúl agus a gcuid buanna a dhearbhú. 

4.4.2 Scoláirí a bhfuil inscne agus gnéaschlaonadh éagsúil acu a ionchuimsiú 

I ngach ceann de na cúig scoil, dúirt scoláirí gur cuireadh roinnt tacaíochtaí scoile uile i 

bhfeidhm do scoláirí a d’aithin gur leispiach, aerach, déghnéasach, trasinscneach agus 

idirghnéasach (LGBTI+) iad. Is minic a luaigh scoláirí Seachtain Feasachta Seas Suas sa 

scoil mar thacaíocht scoile uile. Luadh freisin mar fhorbairt dhearfach i scoil amháin 

seomra folctha a bhunú do scoláirí trasinscneacha.  

Thuairiscigh roinnt scoláirí ar fud na scoileanna go raibh leithcheal áirithe ag tarlú idir 

scoláirí (ach gan é a bheith forleathan) bunaithe ar ghnéaschlaonadh: 

Ní labhraíonn an chuid is mó daoine faoi — claonadh aerach nó leispiach.   

 

Glactar le daoine áirithe níos mó ná daoine eile — Tá an Muslamach ceart go leor, 

ach níl an duine aerach. 

 
4.4.3 Ionchuimsiú na scoláirí ó chúlraí eitneacha agus ciníocha éagsúla 

Dúirt an chuid ba mhó de na scoláirí go raibh a gcuid scoileanna an-fháilteach roimh 

scoláirí ó eitneachtaí agus ciníocha éagsúla. Ba den suntas é go raibh líon suntasach 

scoláirí ó chúlraí den sórt sin rannpháirteach sna fócasghrúpaí agus go raibh atmaisféar 

comhmheasa ina saintréithe d’idirghníomhaíochtaí piara go piaraí sna fócasghrúpaí:  

 Atmaisféar na scoile... an-ionchuimsitheach, fáilte roimh chách.  

 Cuireann imeachtaí éagsúla cultúir éagsúla chun cinn.  

I scoil amháin, áit a raibh líon ard scoláirí ó chúlraí eitneacha agus ciníocha éagsúla sa 

ghrúpa fócais, dúirt na scoláirí go raibh líon an-bheag múinteoirí ag caitheamh le scoláirí 

de chine daite agus scoláirí ón Lucht Siúil go míchothrom agus go mímheasúil:  

 Uaireanta, bíonn atmaisféar na scoile ag brath ar do mhúinteoir.  

 Uaireanta, is iad na múinteoirí a dhéanann steiréitíopáil, ní na scoláirí.  
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Leag daltaí béim ar an ngá atá le tuilleadh oideachais do gach scoláire chun cabhrú leo 

déileáil le bulaíocht bunaithe ar fhéiniúlacht i scoileanna:  

Ní chuirtear go leor oideachais orainn faoi thopaicí tábhachtacha. Níl múinteoirí ar 

an eolas faoi cheisteanna móra amhail ciníochas nó homafóibe. Saincheisteanna 

beaga réitithe, ach déantar dearmad ar na cinn mhóra. 

4.4.3 Ionchuimsiú daltaí a bhfuil cumais éagsúla acu 
Bhí líon beag scoláirí a raibh riachtanais bhreise oideachais acu i measc na n-oibrithe 
deonacha a roghnaíodh go randamach le haghaidh obair an ghrúpa fócais. Thug an 
leibhéal measa agus tacaíochta a chuir a gcomhscoláirí ar fáil agus iad ag obair i 
gcomhar leis na scoláirí léargas faoin gcultúr ionchuimsitheach scoile.  
 

4.5 Achoimre 

Ar aon dul le haiseolas na ndaltaí i mbunscoileanna, leag scoláirí iar-bhunscoile béim ar 
an méid a chonaic siad mar láidreachtaí i ngníomhartha a scoileanna chun bulaíocht a 
chosc agus dul i ngleic léi:  

 An tionchar a bhíonn ag idirghníomhaíochtaí dearfacha, tacúla le múinteoirí 

 Tacaíochtaí aistrithe i bpearsan agus gníomhaíochtaí comhchuraclaim agus 

seach-churaclaim a neartaíonn a mbraistint chómhuintearais lena bpobal scoile ar 

fad 

 Timpeallacht scoile atá ionchuimsitheach ó thaobh amhairc de 

 Rochtain ar dheiseanna foghlama comhoibríocha 

 Straitéisí scoile uile, lena n-áirítear eispéiris foghlama agus torthaí foghlama ar 

thopaicí sonracha agus ar fud na n-ábhar, chun cabhrú le scoláirí bulaíocht a 

chosc agus dul i ngleic léi 

 

Léirigh líon suntasach scoláirí easpa rochtana comhsheasmhaí ar fhoghlaim 
ardchaighdeáin OSPS10 agus deiseanna foghlama comhoibríocha a mbíonn cuspóir leo 
mar dhúshláin maidir le bulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi. Ba ábhair suntais i 
bhfreagraí na scoláirí an drogall a bhí ar fhormhór na scoláirí bulaíocht a thuairisciú dá 
scoil agus an easpa muiníne a bhí acu mar a bhain le saincheisteanna maidir le guth 
scoláirí, leis an gcibearbhulaíocht agus le bulaíocht bunaithe ar fhéiniúlacht i scoileanna. 
 
 

                                                   

 

10 Is den suntas é go léiríonn tuarascálacha cigireachta OSPS freisin conas is féidir le cáilíocht agus 

imlonnadh múinteoirí i dteagasc OSPS a bheith lag in iar-bhunscoileanna áirithe. Féach Cuid 5.3.10 den 
Roinn Oideachais (2022) Tuarascáil an Phríomhchigire Meán Fómhair 2016-Nollaig 2020. Ar fáil ag: 
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/   

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/
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5. Conclúid 

Bhain páistí agus daoine óga a ghlac páirt sna grúpaí fócais taitneamh as an deis a gcuid 

tuairimí a chur in iúl maidir le gníomhartha scoileanna chun an bhulaíocht a chosc agus 

dul i ngleic léi. Thug siad léargas luachmhar freisin ar obair na scoileanna sa réimse seo 

agus ar na gnéithe den obair seo nach mór a bhreithniú tuilleadh.  

Léirigh gach dalta bunscoile agus beagnach gach scoláire iar-bhunscoile meon an-

dearfach i leith chultúr agus timpeallacht a scoile. Rinne daltaí agus scoláirí araon 

tuairisciú ar chultúir láidre scoile uile maidir le neamhghlacadh bulaíochta, cumarsáid 

shoiléir maidir leis na hiarmhairtí a bhaineann le bheith páirteach in iompar dá leithéid, 

agus taithí mhaith ar an raon straitéisí atá á n-úsáid ina scoileanna chun bulaíocht a 

chosc agus dul i ngleic léi.  

Léiríonn na cleachtais éifeachtacha a thuairiscigh daltaí agus scoláirí chun bulaíocht a 

chosc agus dul i ngleic léi na cleachtais a thuairiscigh príomhoidí le linn cigireachtaí 

teagmhasacha a rinneadh sa tréimhse ó Mheán Fómhair go Samhain 202111, go háirithe, 

iompar dearfach a chur chun cinn, béim ar mheas a theagasc agus dearcadh an dalta/an 

scoláire a chur san áireamh ar a éifeachtaí is atá an scoil ag dul i ngleic leis an 

mbulaíocht.  

Is léir ón teagmháil leis na daltaí bunscoile agus leis na scoláirí iarbhunscoile go bhfuil ról 

tábhachtach le himirt ag an oideolaíocht chun bulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi. 

Thuig na daltaí go raibh deiseanna chun suí i mbeirteanna/i ngrúpaí agus chun oibriú i 

gcomhar le chéile ríthábhachtach chun atmaisféar dearfach sa seomra ranga a chruthú. 

Rinne go leor scoláirí machnamh ar an tionchar diúltach a bhí ag leagan amach na 

ndeasca aonair agus an tseomra ranga chun leathadh COVID-19 a chosc ar chultúr na 

scoile agus ar cháilíocht an chaidrimh idir na scoláirí féin agus idir scoláirí agus a 

múinteoirí. Is gné lárnach é a chinntiú go gcuireann ceachtanna deiseanna ar fáil do 

scoláirí oibriú le daoine eile agus caidrimh dhearfacha a fhorbairt, chomh maith le tacú 

lena bhfoghlaim churaclaim agus ní mór an ghné sin a bheith i láthair sna ceachtanna go 

léir.  

Bhí difríocht idir na daltaí agus na scoláirí maidir lena leibhéil mhuiníne faoi seach as 

bulaíocht a thuairisciú don scoil. Léirigh daltaí bunscoile muinín láidir maidir le cásanna 

bulaíochta a thuairisciú. I gcodarsnacht leis sin, dúirt formhór na scoláirí iar-bhunscoile 

go mbeadh drogall orthu bulaíocht a thuairisciú do dhuine fásta ina scoil. 

                                                   

 

11 An Chigireacht, An Roinn Oideachais (2022) Tuairisc ar chur chun feidhme gnéithe de bhearta 
frithbhulaíochta i scoileanna. Ar fáil ag https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ed0af-tuairisc-ar-chur-chun-feidhme-
gneithe-de-bhearta-frithbhulaiochta-i-scoileanna/   

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ed0af-tuairisc-ar-chur-chun-feidhme-gneithe-de-bhearta-frithbhulaiochta-i-scoileanna/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ed0af-tuairisc-ar-chur-chun-feidhme-gneithe-de-bhearta-frithbhulaiochta-i-scoileanna/
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Thug scoláirí iar-bhunscoile chun suntais go raibh gá aird a thabhairt ar dhá cheist ar 

leith chun tacú le bulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi. Bhí gá lena chinntiú go ndíríonn 

cóid iompair scoileanna ar na cineálacha cur chuige dearfacha atá glactha ag scoileanna 

chun bulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi d’fhonn caighdeáin agus nósanna imeachta 

measúla a scaipeadh do phobal uile na scoile. Leag scoláirí béim freisin ar an ngá atá 

ann múinteoirí a bhfuil suim, oiliúint agus saineolas acu in OSPS a chur ar an gclár ama 

chun an t-ábhar a mhúineadh d’fhonn muinín an scoláire a fhorbairt i dtuiscint agus i 

ndéileáil le bulaíocht.  

Cé gur thuairiscigh daltaí agus scoláirí go raibh straitéisí foghlamtha acu chun dul i ngleic 

leis an gcibearbhulaíocht, chuir siad in iúl go mbeadh tuilleadh oideachais ag teastáil 

uathu chun déileáil leis an gceist agus rinne siad moltaí sonracha maidir le foghlaim 

ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile sa cheantar, ionas go 

roinnfeadh pobal na scoile cur chuige scoile uile i leith na cibearbhulaíochta.  

Chuir scoláirí iarbhunscoile in iúl, cé go raibh a scoileanna fáilteach do scoláirí ó 

eitneachtaí agus ciníocha éagsúla agus gur áiteanna ionchuimsitheacha iad do scoláirí a 

bhfuil cumais éagsúla acu, go raibh gá le tuilleadh oideachais do scoláirí, do mhúinteoirí 

agus do cheannairí scoile maidir le bulaíocht bunaithe ar fhéiniúlacht i scoileanna, go 

háirithe i réimsí an chiníochais agus na homafóibe.  

Léiríonn na léargais a thug daltaí bunscoile agus scoláirí iar-bhunscoile le linn na ngrúpaí 
fócais an tábhacht a bhaineann le teagmháil bhríoch a dhéanamh le leanaí agus daoine 
óga agus a dtuairimí a chur san áireamh in aon ghníomhartha atá á ndéanamh chun a 
chinntiú gur áiteanna sábháilte, sona iad scoileanna inar féidir le daltaí agus le scoláirí 
bláthú. 

 


