
 
 

10 
 

Arna fhorbairt ag Seirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais na Roinne Oideachais agus Scileanna 

Féinrialáil do Dhaltaí 
Treoir do bhaill foirne scoile 

 
Is é is féinrialáil ann ná an cumas chun cur suas lenár mothúcháin agus chun ár 

bhfreagairtí pearsanta a thuiscint agus a bhainistiú. Is féidir le leanaí agus le daoine 

óga raon freagairtí iompraíochta a bheith acu do strus nó d’imní. Is é is strus ann ná 

gnáthfhreagairt dhaonna do mhothú neamhshábháilte nó do dhéileáil le 

dothuarthacht, le héiginnteacht nó le brú. Cé go bhfuil strus ina chuid nádúrtha den 

eispéireas daonna, is dócha go méadófar é i dtréimhsí géarchéime nó tráma 

fhaidréisigh, rud a fhágann go bhfuil sé níos doilí cur suas leis.  

Tá seans ann go gcuirfidh roinnt leanaí agus daoine óga in iúl go bhfuil siad trína 

chéile, traochta nó imníoch trína n-iompraíocht mura bhfuil siad in ann a mothúcháin 

a chur in iúl i bhfocail.  Tá seans ann go léireoidh siad go dteastaíonn spás chun 

socrú síos uathu ach dul faoi thábla, a míreanna pearsanta a bhaint den tábla, a 

lámha a bhrú in aghaidh a gcluas nó screadach.  Ina lán cásanna, bíonn cuma 

fheargach, dhúshlánach nó ionsaitheach ar leanbh atá trína chéile.   

Tá sé tábhachtach ionchais réalaíocha a bheith agat ar an gcumas atá ag leanaí a 

gcuid smaointe, braistintí agus mothúchán a rialáil. Ní mór dúinn cur ar chumas 

leanaí iarracht a dhéanamh roghanna atá sábháilte agus cóir agus as a dtagann 

dea-mhothúcháin dóibh féin agus do dhaoine eile a dhéanamh ar a n-iompraíocht (i 

gcás leanaí óga, féach an clár Incredible Years). Tógann sé am do leanaí óga 

sealbhú a dhéanamh ar an bhfeasacht agus na scileanna atá i gceist le féinrialáil, 

atá ina chuid de phróiseas forbartha a leanann ar aghaidh ar fud na hógántachta 

agus na haosachta óige. 

An tSamhail um Rialáil, Tuiscint agus Réasúnú (an Dr Bruce Perry)  

Mar mhúinteoirí, is ann do roinnt nithe is féidir leat a dhéanamh chun tacú le daltaí a 

bhfuil imní nó strus orthu. Samhail úsáideach is féidir leat a úsáid chun cabhrú le 

dalta straitéisí a fhorbairt chun féinrialáil is ea an tSamhail um Rialáil, Tuiscint agus 

Réasúnú. 

Léirítear i dtaighde gurb amhlaidh, maidir le leanaí a bhfuil strus nó imní orthu, go 

mbíonn sé doiligh dóibh úsáid a bhaint as codanna den inchinn a chabhraíonn leo 

páirt a ghlacadh in idirghníomhaíocht shóisialta nó smaoineamh go cúramach ar 

chúrsaí. Beidh sé an-doiligh do dhalta teagmháil a dhéanamh le haosach mura bhfuil 

sé/sí rialáilte (socair ón taobh fisiciúil agus mothúchánach de). Teastaíonn ó dhaltaí 

a mhothú go bhfuil siad compordach agus bainteach le haosach. Tugtar creat 

fadhbréitigh in Aguisín 1, rud a chabhróidh leo fadhb ar leith a chíoradh agus teacht 

ar réitigh oiriúnacha. 

Rialáil  

 Rialáil do strus féin agus déan iarracht bheith socair agus muiníneach 

agus tú ag freagairt dó. Maidir le múinteoirí atá socair agus a bhaineann 

http://www.incredibleyears.com/programs/teacher/classroom-mgt-curriculum/
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leas as tuin chiúin chainte, is dócha go gcuirfidh siad iompraíochtaí 

comhchosúla agus mothúcháin chomhchosúla chun cinn i measc a gcuid 

daltaí. Féach Aguisín 2 chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi threoir féinrialála 

do bhaill foirne. 

 Cuir sosanna rialta luaile agus rithime ar áireamh sa lá scoile. Is cabhair 

sa rang iad luail agus rithim agus is astu a thagann smaointeoireacht agus 

foghlaim níos éifeachtaí i measc daltaí. 

 Bíodh seomra ranga struchtúrtha intuartha agat agus cloígh le 

gnáthaimh rialta. Cabhraíonn braistint intuarthachta le daltaí a mhothú go 

bhfuil siad sábháilte agus tugann sí braistint cobhsaíochta dóibh. I gcás leanaí 

óga, soláthraíonn sí gnáthsceideal laethúla amhairc a dtagraíonn tú dó go 

rialta.  

 Bris tascanna síos ina gcodanna soláimhsithe. Ba cheart tús soiléir agus 

deireadh soiléir a bheith ag tascanna chun go measfaidh an dalta gur féidir go 

n-éireoidh leis/léi iontu. 

 Tabhair cead do dhaltaí am a thógáil i spás ar leith chun iad féin a rialáil 

ach limistéar ciúin ar féidir leo dul chuige má tá siad trína chéile a chruthú sa 

seomra ranga. D’fhéadfadh puball beag do leanaí óga nó roinnt bogfheistí tí a 

bheith i gceist leis. 

 Tóg céim siar más gá duit déanamh amhlaidh agus má tá sé sábháilte 

déanamh amhlaidh. 

Tuiscint 

 Tabhair páirt ghníomhach do na daltaí sna ceachtanna agus tabhair 

roghanna dóibh nuair is féidir chun braistint smachta a thabhairt dóibh. 

Tugann sé sin cumhacht do dhaltaí agus laghdaíonn sé an fhéidearthacht go 

lorgóidh siad smacht agus cumhacht a fháil trí iompraíochtaí freasúraíocha.  

 Léirigh ionbhá agus bíodh tuiscint agat ar fheidhm na hiompraíochta. 

Dearbhaigh mothúcháin an dalta le d’fhocail agus le do thuin chainte. Bain 

leas as abairtí gearra amhail “Tá a fhios agam go bhfuil tú suaite agus gur am 

deacair é seo”. Tá tú ag díriú anseo ar nascadh leis an dalta. 

 Bíodh tuiscint agat ar an tionchar atá ag imní agus strus ar do dhaltaí. 

Maidir le daltaí a bhfuil strus orthu, tá seans ann go mbeidh sé doiligh dóibh a 

gcuid mothúchán/smaointe agus iompraíochtaí a rialáil agus go mbeidh siad 

ionsaitheach nó tallannach nó go mbeidh aird bhreise ag teastáil uathu.  

 

Réasúnú 

 A luaithe atá an dalta socair, is féidir leat labhairt leis/léi faoi roghanna 

malartacha ar a iompraíochtaí/hiompraíochtaí. 



 
 

10 
 

Arna fhorbairt ag Seirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais na Roinne Oideachais agus Scileanna 

 Forbair tuiscint agus cumas chun mothúcháin a chur in iúl go sábháilte. 

Is é atá i mbraistintí ná freagairtí normálta cabhracha a insíonn dúinn conas 

atáimid agus a choinníonn sábháilte sinn. Ní mór do leanaí agus do dhaoine 

óga a thuiscint gur féidir leo a fhoghlaim conas is féidir leo a mothúcháin a 

aithint agus a bhainistiú agus go bhfuil roghanna acu ar conas is féidir leo a 

mothúcháin a chur in iúl agus ar na nithe is féidir leo a dhéanamh ina leith. In 

amanna, bíonn sé doiligh a aithint an bhfuil fearg nó brón, nó an dá cheann 

díobh, orainn. Is féidir go bhfuil eagla nó imní orainn dáiríre nuair a léirímid 

fearg. Is féidir leas a bhaint as meafair chun cur síos a dhéanamh ar bhraistint 

e.g. is féidir mothúchán garda cosanta a fhéachann le sinn a chosaint a 

thabhairt ar fhearg.  

 

 

 Dearbhaigh ábhair imní an dalta agus normalaigh a fhreagairtí/freagairtí. 

Cuir in iúl do dhaltaí gur normálta atá a mbraistintí agus go mbeidh sé ina 

chabhair dóibh má labhraíonn siad faoina mbraistintí. Is féidir leat a chur in iúl 

dóibh gur gnáthrud é imní agus gur féidir leo déileáil leis.  

 Cabhraigh le daltaí a mothúcháin a lipéadú 

Gné thábhachtach d’fhéinrialáil is ea ár mothúcháin a aithint agus a ainmniú. 

Is féidir le múinteoirí raon mothúchán a shamhaltú agus a normalú ach deis a 

thabhairt do dhaltaí iad féin a chur in iúl gan focail a úsáid. I gcás leanaí óga, 

d’fhéadfadh go n-áireofaí leis sin pictiúr a tharraingt dá lá go dtí seo. Tá seans 

ann go mbeidh sé ina chabhair pictiúir a úsáid toisc nach mbíonn siad ag 

brath ar theanga.  

 Forbair féinfheasacht  

Nuair atá daltaí socair, is féidir eolas a thabhairt dóibh faoin inchinn agus 

faoin bhfreagairt do strus. Oiriúnaíodh na pictiúir seo a leanas ó shaothar 

Karen Treisman (2019) agus léirítear iontu roinnt de na freagairtí difriúla do 

strus: 

 

 

 

 

 
 

 

Déanaim 
ionsaí amhail 
is dá mbeadh 
siorc ionam 

Tarraingím siar 
isteach i mo 

bhlaosc 
toirtíse 

Cuirim orm mo 
spící amhail is dá 

mbeadh 
gráinneog ionam 
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Is féidir leat iarraidh orthu smaoineamh ar nithe a d’fhéadfadh cabhrú leo 

nuair atá strus nó imní orthu agus teagasc dóibh a chur in iúl nó a rá go bhfuil 

strus ag teacht orthu agus go dteastaíonn cabhair uathu chun socrú síos. 

 

 Cabhrú le daltaí smaointe, braistintí agus iompraíochtaí a nascadh 

Is féidir leis sin cabhrú leo ciall a bhaint as eispéiris threascracha. Is féidir é 

sin a dhéanamh ach úsáid a bhaint as pictiúir, puipéid nó bréagáin nó as 

líníocht, labhairt agus drámaíocht, i measc nithe eile. Is féidir an triantán 

smaointeoireachta (thíos) a úsáid chun tacú le daltaí an nasc idir a 

smaointe, a mothúcháin agus a n-iompraíochtaí a aithint. Is féidir leat iarraidh 

ar an dalta ainm a chur leis an gcás ar dtús agus ansin na smaointe/na 

braistintí/na hiompraíochtaí a ghabhann leis a shainaithint. Is ionann smaointe 

agus na focail nó na pictiúir atá i do cheann agus is ionann braistintí agus do 

mhothúcháin e.g. sonas, brón, imní, buairt agus fearg.  

 

 

 

 

Téim isteach i 
mo bholgán 

féin 

Rithim liom 
ar luas 
lasrach 

Téim as 
amharc 
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 Féinchaint a úsáid chun déileáil le cúrsaí  

Is é atá i gceist leis seo tacú le daltaí agus teagasc dóibh ráitis atá dearfach, 

dóchasach agus féinsuaimhneasach a athrá ina gceann. Mar shampla: “Is 

féidir liom socrú síos. Rachaidh an bhraistint seo thart. Is féidir liom triail eile a 

bhaint as nuair atáim réidh.” 

 

 Cabhraigh le daltaí scileanna agus straitéisí chun déileáil le cúrsaí a 

shainaithint.  

Teastaíonn teagasc follasach ó dhaltaí chun cabhrú leo a mothúcháin a rialáil 

agus strus a bhainistiú. D’fhéadfá iarraidh ar dhalta liosta a dhéanamh de na 

míreanna agus na gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh é/í a shocrú síos agus 

cabhrú leis/léi agus é/í ag rialáil a gcuid mothúchán agus iompraíochtaí an 

chéad uair eile atá strus air/uirthi. Is féidir tacú le daltaí a scileanna féinrialála 

a fhorbairt ach úsáid a bhaint as machnamh, cleachtaí análaithe agus 

cleachtais aireachais a thugann am dóibh sos a thógáil agus a machnamh a 

dhéanamh ar a gcuid smaointe agus mothúchán. Má theagasctar do dhaltaí a 

gcuid smaointe agus mothúchán a aithint, sos a thógáil agus iad a phróiseáil 

roimh ghníomhú dá mbun, tógfar scileanna chun déileáil le cúrsaí agus 

laghdófar an gá le haghaidh a thabhairt ar dheacrachtaí iompraíochta sa 

seomra ranga. Tugtar tuilleadh faisnéise agus straitéisí in Aguisín 3. 

 

  

about:blank
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Aguisín 1: Plean Réiteach Fadhbanna  

 
1. Cad é an fhadhb atá i gceist?  

 
 
___________________________________________________________________ 

2. Cad a d’fhéadfainn a dhéanamh?     
Smaoinigh faoina lán 
réiteach féideartha difriúil. 

    

 
3. Cad a d’fhéadfadh tarlú i gcás gach ceann de na 

smaointe sin?                  
nó   

    

 
4. Cuir tic leis an réiteach is fearr…  

          
 
 
_______________________________________________________________________ 

 
5. Déan é! Cuir do phlean i ngníomh! 

 

 
6. Ar éirigh leis? Smaoinigh faoi na nithe ar éirigh leo agus faoi na nithe a 

d’fhéadfá a dhéanamh ar bhealach eile an chéad bhabhta eile 

                                nó                                      
 
 

 
_______________________________________________________________________ 
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Aguisín 2: Treoir Féinmhachnaimh do Bhaill Foirne 

 
Is é atá anseo a leanas ná treoir féinmhachnaimh ar féidir le baill foirne í a úsáid tar éis 
idirghníomhú le leanbh/duine óg atá mírialáilte. 

 
Machnamh 
Tar éis teagmhas mírialála, beidh sé ina chabhair don mhúinteoir machnamh a 
dhéanamh ar an rud a tharla: 
 

 Cé dó ar féidir liom mo bhraistintí/m’ábhair imní a chur in iúl? 

 Cad a bhí mar fheidhm ag iompraíocht an linbh/an duine óig?  Cé na 

riachtanais a raibh sé/sí ag iarraidh freastal orthu?  Cad a bhí an 

leanbh/an duine óg ag iarraidh a chur in iúl? 

 Conas a d’fhreagair mé don leanbh/duine óg? 

 Conas atá ár gcaidreamh anois? 

 Cén cúnamh a theastaíonn uaim?  

 An bhfuil an leanbh/an duine óg nasctha le córais tacaíochta scoile? 

 An bhfuil gach duine sábháilte?  An gá dom an timpeallacht a athrú 

chun go bhfanfaidh gach duine sábháilte má tharlaíonn sé sin an 

athuair? 

 Cé na hábhair dhóchais atá agat as seo amach? 

 

Rialáil  

 Rud a éascaíonn machnamh agus rialáil agus deis le socrú síos is ea 

faisnéis a thabhairt tar éis teagmhais do chomhghleacaí a bhfuil muinín 

agat as/aisti. 

 Bíodh tuiscint agat go ndéanann na nithe a smaoinímid difear dár 

mbraistintí agus dár n-iompraíocht.  Tá seans ann go mbeidh an nasc 

sin ina nasc uathoibríoch mura ndéanaimid machnamh agus mura 

dtugaimid aird ar na smaointe agus na braistintí, rud is cúis le freagairt 

níos tomhaiste.   

 Admhaigh an dóigh a mothaíonn tú (gortaithe, feargach, etc.).  Beidh 

níos lú cumhachta ag an mbraistint má chuireann tú ainm leis.  Chomh 

maith leis sin, cruthaíonn sé spás idir an bhraistint agus an fhreagairt, 

agus am chun smaoineamh agus chun socrú síos.      

 Admhaigh gur gnách go mothaíonn daoine mar sin. 

 Admhaigh do ‘chnaipí’ féin, tá siad ag gach duine dínn. 

 Iarr cúnamh, ná hiompair an t-ualach i d’aonar.   

 An éilíonn riachtanais an linbh/duine óig freagairt ó struchtúr tacaíochta 

scoile? 

 Cad a theastaíonn uait agus tú dul ar aghaidh? 

 Cad a theastaíonn ón leanbh/duine óg agus é/í ag dul ar aghaidh? 
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Scíth 

 Glac páirt ghníomhach i bhféinchúram 

 Caith am ag déanamh nithe a thaitníonn leat 

 Caith am le daoine a thaitníonn leat 

 Laghdaigh do nochtadh do strus/do thráma nuair is féidir (nuacht, scannáin, 

teilifís, etc.) 

 Greann 

 Bí cineálta duit féin, tá an leanbh/an duine óg ag streachailt le scil na rialála 

mothúchán a shealbhú.  Tógann sé am chun iompraíocht a athrú agus is 

gnáthchuid d’fhorbairt scileanna iad céimeanna siar.   

 

 
Oiriúnaítear ó Calmer Classrooms le Downey (2007) an treoir seo maidir le féinchúram múinteoirí le 
linn mírialáil i leanaí agus i ndaoine óga a bhainistiú.  
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Aguisín 3 Aireachas agus Scíth 
 

Aireachas: Is é an t-aireachas an próiseas trína ndírítear aird duine ar an am atá i 

láthair. Is teicníc shimplí aireachais é seo: 

 Suigh i do chompord, agus do dhá chois ar an talamh.  

 Tarraing trí anáil dhoimhne, agus tú ag éirí níos compordaí ar 
an gcathaoir.  

 Tabhair aird ar na nithe deasa atá timpeall ort. Ar an gcéad 
dul síos, cad is féidir leat a fheiceáil? Abair do fhreagraí leat 
féin ‘i do cheann’. Smaoinigh ansin cad is féidir leat a 
chluinstin… a bhlaiseadh… a thadhall… agus a bholú.   

 Tarraing trí anáil dhoimhne eile agus bain taitneamh as a bheith láneolach ar 
an am atá i láthair. 

 
Análú Domhain: Cabhraíonn cleachtaí análaithe le teannas fisiciúil a laghdú. Is é an 

ghné is tábhachtaí de chleachtadh análaithe ná análú go domhain ó do bholg, agus 

an oiread aeir úir agus is féidir á fháil agat i do scamhóga. Nuair a tharraingíonn tú 

análacha doimhne ó do bholg, seachas análacha éadroma ó do chliabhrach 

uachtair, tarraingíonn tú tuilleadh ocsaigine isteach. Dá mhéad ocsaigin a 

fhaigheann tú is ea is mó a bheidh tú saor ó theannas, ó ghiorrú anála agus ó imní.  

Sampla:  

 Suigh i do chompord, agus do ghéaga agus do chosa díreach agat. 

 Análaigh isteach go mall trí do shrón nó trí do bhéal (aon mhíle is a haon, aon 

mhíle is a dó, aon mhíle is a trí) agus líon do scamhóga. 

 Abair go réidh leat féin, “Táim ag líonadh mo choirp le suaimhneas”. 

 Análaigh amach go mall trí do bhéal (aon mhíle is a haon, aon mhíle is a dó, 

aon mhíle is a trí) agus folmhaigh do scamhóga go compordach. 

 Abair go réidh leat féin, “Táim ag scaoileadh an teannais uaim”. 

 Déan é sin go mall cúig huaire ansin. 

Is féidir gurbh fhearr do leanaí óga análú domhain a chleachtadh trí bhalúin a 

shéideadh nó trí bhoilgeoga a shéideadh isteach i ndeoch ach coinlín óil a úsáid (i.e. 

análú creathán bainne). Chun na tascanna sin a dhéanamh go héifeachtach, is gá 

dóibh anáil dhomhain a tharraingt ar dtús. Le himeacht ama, mol iad na hanálacha 

sin a tharraingt gan aon bhoilgeoga, aon bhalúin nó aon choinlíní óil. Mar mhalairt air 

sin, is féidir leo triail a bhaint as análú boilg…  

 
Tá tuilleadh cleachtaí análaithe ar fáil ón tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do 

Mhúinteoirí. 

Scíth na Matán: Teann agus scaoil na grúpaí difriúla matáin i do chorp. Mar 

shampla, teann do ladhracha ar do chos dheas agus coinnigh iad ar feadh trí 

shoicind… agus scaoil iad. Déan an rud céanna le do chos chlé ansin. Bog suas do 

https://www.pdst.ie/sites/default/files/Breate%20-%20Self%20Regulation%20and%20Relaxation%20Techniques%20for%20Children%20~PDST.pdf
https://www.pdst.ie/sites/default/files/Breate%20-%20Self%20Regulation%20and%20Relaxation%20Techniques%20for%20Children%20~PDST.pdf
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chorp, agus tú ag teannadh, ag coinneáil agus ag scaoileadh baill dhifriúla. De réir 

mar a ligeann do chorp a scíth, ligfidh d’intinn a scíth freisin.  

Samhlú – Íomháineachas faoi Threoir: Dún do shúile agus samhlaigh go bhfuil tú 

ag siúl síos cosán leathan bog i dtreo na farraige. Agus tú ag análú isteach agus 

amach go réidh agus go domhain, mothaíonn tú socair agus sábháilte agus tú ag 

siúl.  

 

Script Mholta:  
Is féidir leat na tonnta a chluinstin, agus 
iad ag rolladh ar an trá. Is féidir leat an 
fharraige a bholadh. Is féidir leat gaoth 
fhionnuar a mhothú ar d’aghaidh. Siúlann 
tú feadh an chosáin, agus tú ag análú 
isteach agus amach go mall agus go 
domhain. Mothaíonn tú an gaineamh faoi 
do chosa – tá sé bog agus te. Tá an 
ghrian ag taitneamh agus tá an fharraige 
gorm agus ag glioscarnach. Agus iad ag 
rolladh ar an trá, tugann fuaim na dtonnta 
suaimhneas duit. Féachann tú amach ar 
an bhfarraige. Agus tú ag análú isteach 
go mall agus ag análú amach go 
domhain, is féidir leat do chuid análaithe 
a mheaitseáil le patrún na dtonnta. Tá tú socair agus sásta. Is féidir leat teas na 
gréine a mhothú ar fud do choirp agus tú ag féachaint i dtreo an uisce, atá geal, 
gorm agus glas. Tá an trá órga, fada agus leathan agus níl aon duine eile anseo. 
Is leatsa an trá seo – an áit seo – an t-am seo. 
Agus tú ag análú isteach, ag líonadh do choirp le teas agus le suaimhneas agus 
ag análú amach – tá tú ag scaoileadh aon struis atá ort. De réir mar a leanann 
tú ort ag análú go mall agus go domhain, ísligh tú féin i dtreo an ghainimh. Suigh 
i do thost anseo. Is féidir leat amharc ar na tonnta agus iad ag bualadh na trá – 
tá an t-uisce glan agus geal. Mothaíonn tú an teas timpeall ort – mothaíonn tú 
sábháilte agus sásta agus sona. 
Níl aon duine eile anseo. Is leatsa an trá seo – an áit seo – an t-am seo. Tá tú i 
do shuí anseo ar an ngaineamh bog te, agus tú ag sú isteach thaitneamh na 
gréine. Mothaíonn tú láidir agus socair agus go bhfuil tú réidh le filleadh. Ag 
análú isteach agus amach …go mall agus go domhain. 
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