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

Treoirlínte do Mhúinteoirí Éisteacht, 
Cosaint, Ceangal, Samhaltú agus Teagasc 

Réamhrá 

Cuireadh an treoir seo le chéile chun cur ar do chumas labhairt, ar bhealach compordach 

tacúil, le daltaí ar féidir go dteastaíonn tacaíocht ón bhFoireann Tacaíochta Daltaí uathu ag 

an am seo.   

Leagtar amach sa treoir seo freisin bealaí inar féidir comharthaí struis a shainaithint i measc 

daltaí. Cuirfear ar do chumas tacaíocht láithreach a thabhairt do dhaltaí atá trína chéile trí leas 

a bhaint as cur chuige um Éisteacht, Cosaint, Ceangal, Samhaltú agus Teagasc agus trí 

dhaltaí a threorú chuig tacaí breise nuair is gá. Mar bhall den Fhoireann Tacaíochta Daltaí sa 

scoil nó de struchtúr coibhéiseach cosúil leis an bhFoireann Cúraim nó an Fhoireann 

Tréadchúraim sa scoil. Tá deis ar leith agat cabhrú le do dhaltaí toisc go dtugtar le fios sa dea-

chleachtas go dteastaíonn uathu tacaíocht ó dhaoine a bhfuil aithne acu orthu agus a bhfuil 

muinín acu astu. Faoi mar a chabhraíonn tú le daltaí a cheangal le seirbhísí cuí acadúla agus 

tréadchúraim faoi ghnáth-imthosca, tá tú in áit mhaith freisin cabhair a thabhairt dóibh filleadh 

ar an scoil, leanúint lena gcuid foghlama agus tascanna scoile a chur i gcrích. Tá taithí ag a 

lán múinteoirí cheana féin ar thacaíocht den sórt sin a thabhairt.  Tugtar an tacaíocht sin mar 

chuid den ghnáthchaidreamh idir an múinteoir agus an dalta agus ní theastaíonn aon 

sainscileanna ina leith. Is féidir í a thabhairt ar bhealach fíorúil (m.sh. trí ríomhphost, thar 

fhísghlao, thar ghlao teileafóin) nó ar bhonn aghaidh ar aghaidh, ag brath ar riachtanais aonair 

an dalta.   

Samhail úsáideach maidir le teacht aniar a chothú is ea ordlathas riachtanas Maslow. Mar 

chéad chéim, is gá dúinn aghaidh a thabhairt ar riachtanais bhunúsacha.  Ní bhíonn teacht 

aniar i ndaoine go dtí go mothaíonn siad sábháilte. Tá sé tábhachtach daoine a cheangal lena 

gcórais tacaíochta, toisc go dtéarnaíonn siad ar bhealach níos fearr nuair a mhothaíonn siad 

ceangailte le daoine eile.  
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Agus tacaíocht á tabhairt agat do dhaltaí, tá sé ríthábhachtach aird a thabhairt ar 

d’fhéinchúram féin. Tá sé riachtanach, mar sin, go ndéanfá na nithe seo a leanas: 

 Tóg do chuid ama 

 Tabhair aird ar do riachtanais bhunúsacha: ith bia sláintiúil, faigh dótháin codlata agus 

bí gníomhach go fisiciúil  

 Aithin do strus féin  

 Bí eolach ar na teorainneacha atá leis an tacaíocht is féidir leat a thabhairt agus ar 

d’inniúlachtaí gairmiúla féin. Ná déan dearmad ar dhaoine a threorú chuig seirbhísí 

eile, más cuí 

 Ceangail le daoine eile chun tacaíocht a fháil 

 Féach ar an suíomh gréasáin Spectrum.Life chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi 

fholláine agus féinchúram múinteoirí 

Tacaíocht a thabhairt go cianda   

Má bhíonn an dalta as láthair ón scoil ,déan breithniú ar na nithe seo a leanas: 

 Roghnaigh an modh cumarsáide is cuí (e.g. ríomhphost, físghlao, glao teileafóin), á 

chinntiú go bhfuil an modh sin sábháilte, slán agus éasca le húsáid  

 Cinn cén áit a dtabharfaidh tú tacaíocht do dhaltaí. Roghnaigh spás a chinnteoidh do 

shábháilteacht agus do phríobháideacht féin agus sábháilteacht agus príobháideacht 

an dalta araon 

 Cinn cé na hamanna a bheidh tú ar fáil  

 Cinn conas a chomhroinnfidh tú faisnéis le daltaí 

 Bíodh liosta teagmhálaithe éigeandála atá suas le dáta agat agus bíodh liosta agat de 

na gníomhaireachtaí agus na seirbhísí cuí atreoraithe atá ar fáil  

 Athbhreithnigh an t-eolas atá agat ar nósanna imeachta reatha le haghaidh cén uair 

ba cheart daltaí a threorú chuig seirbhísí eile tacaíochta agus conas is féidir é si a 

dhéanamh  

 Bíodh cóip dhigiteach agat den liosta gníomhaireachtaí agus ábhar síocoideachais is 

féidir a chur ar aghaidh chuig an dalta  

 Tá sé tábhachtach a chinntiú go bhfuil tú compordach i do cháil ghairmiúil féin chun 

tacaíocht a thabhairt do dhaltaí ar an mbealach seo, go dtuigeann tú do 

theorainneacha, gurb eol duit conas daltaí a threorú ar aghaidh agus gurb eol duit 

conas tacaíocht a fháil duit féin agus cén áit ar féidir tacaíocht a fháil duit féin.  

 Coinnigh teagmháil rialta ar bun le do chomhghleacaithe ar mhaithe le faisnéis a 

chomhroinnt le chéile agus tacaíocht a thabhairt dá chéile. Tá sé tábhachtach freisin 

do mhaoirseacht ghairmiúil féin a chothabháil agus a rochtain agus/nó ceangal le 

comhghleacaithe ar mhaithe le tacaíocht a rochtain.  

 Agus tú ag tairiscint tacaíochta gan aon teagmháil amhairc, tá sé tábhachtach labhairt 

go mall, go soiléir agus go socair agus cumarsáid a dhéanamh ar bhealach 

tuisceanach agus cairdiúil trí labhairt i nglór a léiríonn bá.  

 Éist go haireach agus taispeáin an éisteacht sin trí fhuaimeanna dearfacha a úsáid.  



3 

3 

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

Tá cumas nádúrtha ag daoine iad féin a oiriúnú.  Is é sin an bunús leis an teacht aniar atá i 

ndaoine.  Éireoidh le formhór na ndaoine na dúshláin a ghabhann le paindéim COVID-19 a 

shárú agus beidh siad níos láidre agus beidh scileanna nua acu ina diaidh. Is féidir le 

hamanna strusmhara dul i bhfeidhm ar mhothú sábháilteachta daltaí agus is féidir le daltaí a 

bhrath go bhfuil cumhacht agus smacht caillte acu dá bharr sin.  Mar 

mhúinteoir/treoirchomhairleoir, tá deis agat braistint suaimhnis, dóchais agus tacaíochta a 

chur chun cinn i measc do dhaltaí.  

Tá sé tábhachtach a chuimhneamh nach dteastóidh tacaíocht bhreise ó gach duine aonair. 

Bí ag súil le teacht aniar, ach coinnigh súil amach do chomharthaí go bhfuil daoine ag 

streachailt. 

Le linn na tréimhse seo, is féidir le hathruithe teacht ar smaointe, mothúcháin agus iompar 

daltaí. Is féidir go mbeidh imní ar do dhaltaí faoin éiginnteacht a chruthaigh Covid-19 i gcuid 

mhór gnéithe dár saol. Is féidir go mbeidh imní orthu faoi bhaill teaghlaigh atá tinn nó a chaill 

a bpost nó is féidir gur chaill siad duine muinteartha leo. Mar gheall ar an méid athraithe agus 

éiginnteachta sin, is gnáthrud é suaitheadh, imní nó mearbhall a bheith orthu. I measc na 

bhfreagairtí coitianta do staideanna den sórt seo bíonn deacracht chun codladh, chun díriú 

agus chun éisteacht agus teipeann ar roinnt a gcuid oibre a chríochnú. Is féidir go dtiocfaidh 

tuilleadh cantail, bróin, feirge nó imní ar do dhaltaí de réir mar a smaoiníonn siad faoinar thit 

amach cheana féin agus faoin éiginnteacht atá rompu. Féach ar an doiciméad Strus agus Imní 

a Bhainistiú - Treoir do Bhaill Foirne Scoile. Nuair a chomhroinneann daltaí a gcuid eispéireas, 

smaointe agus mothúchán faoin eachtra, bí ar an airdeall ar thosca riosca le haghaidh 

freagairtí díobhálacha. Is féidir go n-áireofar iad seo a leanas leis na tosca riosca sin: 

 Imthosca dúshlánacha teaghlaigh  

 Duine muinteartha a chailleadh le déanaí 

 Maireachtáil i mbochtaineacht nó i bpobail atá faoi mhíbhuntáiste 

 Deacrachtaí meabhairshláinte atá ann cheana 

 Deacrachtaí foghlama  

 Claontaí chun dul ar thóir na foirfeachta 

Is gnáthrud é go mbeidh daoine trína chéile ó am go ham de bharr COVID-19. Is féidir go 

mbeidh sé dúshlánach do roinnt daoine filleadh ar an ngnáthamh scoile. Más rud é go mbíonn 

mórshuaitheadh leanúnach ar dhalta nó go mbíonn sé/sí ag streachailt le feidhmiú ina s(h)aol 

laethúil, is féidir go mbeidh tú ag iarraidh an dalta (agus a t(h)uismitheoirí) a threorú chuig na 

1 Arna oiriúnú ag an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais le haghaidh scoileanna na hÉireann ó ábhair 
Gharchabhrach Síceolaíochta arna bhforbairt ag Cumann Croise Deirge Mheiriceá (2014); ag Cónaidhm 
Idirnáisiúnta Chumainn na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg (2020); ag an Líonra Náisiúnta um Strus 
Trámach Leanaí (Meiriceá); ag an Lárionad Náisiúnta um Neamhord Struis Iarthrámaigh (Meiriceá); agus ag 
Seirbhísí Síceolaíochta Adams.
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seirbhísí gairmiúla cuí. Féach anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi sheirbhísí tacaíochta 

de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) nó déan teagmháil le do shíceolaí ón 

tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais chun tacaíocht agus comhairle a fháil, más gá. 

, COSAINT, CEANGAL, SAMHALTÚ AGUS TEAGASC 

Is é an chéad chéim ná éisteacht agus aird a thabhairt leis an méid atá á rá ag daltaí. Is féidir 
go dtaispeánfaidh do dhaltaí a gcuid mothúchán ar bhealaí neamhbhriathartha freisin, mar 
shampla deacracht a bheith acu a mothúcháin a láimhseáil agus fanacht rialáilte. Cuir in iúl 
do do dhaltaí go bhfuil tú toilteanach éisteacht agus labhairt leo faoina bhfuil ag tarlú agus/nó 
cabhrú leo seirbhísí eile tacaíochta a rochtain, más gá. (Féach Ceisteanna agus Moltaí le 
haghaidh Labhairt agus Éisteacht le Daltaí, atá le fáil ag deireadh an doiciméid seo).

 Éist le haghaidh leideanna a thugann le fios go bhfuil daltaí ag streachailt. Scríobh síos 
roinnt samplaí ar féidir gur fiú súil a choinneáil amach dóibh.  Éist le riachtanais 
mhothúchánacha agus phraiticiúla an dalta. Má tá imní ar an dalta, fiafraigh de/di cén fáth 
a bhfuil imní air/uirthi.  

 Má tá strus nó imní ar leith ar dhalta, abair leis/léi gur gnáthrud é braistintí den sórt sin a 
bheith aige/aici le linn géarchéim den sórt seo. 

 Cad a d’fhéadfadh a bheith ag cur cosc ar an dalta obair scoile a dhéanamh? 

 Cad a d’fhéadfadh a bheith ag cur cosc ar an dalta sannacháin scoile a chríochnú? 

Éist le haghaidh aon athruithe ar na nithe seo a leanas, breathnaigh orthu agus tabhair faoi 
deara iad:

 Iompar agus/nó giúmar 

 Feidhmíocht ar scoil/rannpháirtíocht le tascanna, ceachtanna nó acmhainní ar líne 

 Iompar sa bhaile, dar lena t(h)uismitheoirí/c(h)aomhnóirí. 

ÉISTEACHT, , CEANGAL, SAMHALTÚ AGUS TEAGASC

Tá sé tábhachtach go dtuigfeadh daltaí go leanfaidh an scoil ar aghaidh ag tabhairt aire dá 
bhfolláine. Is féidir leat do dhaltaí a chur ar a gcompord, a mbraistint sábháilteachta a mhéadú 
agus tacaíocht a thabhairt dóibh mothú níos fearr trí roinnt nó gach ceann de na nithe seo a 
leanas a dhéanamh: 

 Déan cumarsáid rialta le daltaí. Freagair ceisteanna ar bhealach simplí macánta, agus 
deireadh á chur agat le haon mhearbhall atá ar dhaltaí faoin staid reatha. Cuir do dhaltaí 
ar an eolas go bhfuil mothúcháin den chineál céanna ag daoine eile.  

 Labhair le do dhaltaí faoin méid a bhfuil á dhéanamh ag an scoil agus ag an bpobal chun 
cabhrú leo fanacht sábháilte, leanúint lena gcuid foghlama agus ullmhú dá scrúduithe. 

 Cuir an tábhacht a bhaineann le féinchúram chun cinn, lena n-áirítear bia sláintiúil a ithe, 
go leor codlata a fháil, aclaíocht a dhéanamh gach lá agus gabháil do ghníomhaíochtaí 
taitneamhacha. 

 Bí tuisceanach faoi leibhéal reatha feidhmithe na ndaltaí agus déan iarracht bheith 
solúbtha dá riachtanais ar mhaithe le haon strus breise atá orthu a mhaolú. 

https://www2.hse.ie/wellbeing/mental-health/supports-for-young-people.html
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 Tabhair spreagadh do dhaltaí teorainn a chur lena rochtain ar na meáin. Meabhraigh dóibh 
nach mbeidh tuairiscí áirithe cruinn agus sainaithin cén áit ar féidir leo faisnéis atá iontaofa 
agus suas chun dáta a fháil.   

 Liostaigh nithe eile a chabhraíonn le do dhaltaí mothú níos fearr. Má chomhroinneann tú 
an liosta sin le múinteoirí eile, is féidir go nginfear tuilleadh smaointe chun cabhrú le do 
dhaltaí. 

ÉISTEACHT, COSAINT, , SAMHALTÚ AGUS TEAGASC

Trí dhul i dteagmháil le daoine ina scoil agus ina bpobal, cabhrófar le do dhaltaí déileáil le 

cúrsaí mar atá. Cuireann tacaíocht shóisialta go mór leis an gcumas atá ag duine 

achmhainneacht a bheith acu, forbróidh ceangail eadrainn neart i measc gach duine. Déan 

breithniú ar bhealaí inar féidir roinnt nó gach ceann de na ceangail seo a leanas a dhéanamh:  

 Tabhair tús áite do chaidreamh. Más rud é go mbíonn deiseanna rialta ag daltaí ceangal 

le daoine nó go mbíonn deiseanna acu tacaíocht shóisialta a fháil, mothóidh siad níos 

rialáilte.  

 Más gá, téigh i dteagmháil le daltaí arís ar bhonn aghaidh ar aghaidh nó tríd an 

teicneolaíocht.  

 Aimsigh acmhainní atá tacúil le do dhaltaí. 

 Cuir le láidreachtaí do dhaltaí trí spreagadh a thabhairt dóibh leas a bhaint as a bhfuil 

foghlamtha acu san am atá thart chun cabhrú leo déileáil leis an staid reatha. 

 Meabhraigh do do dhaltaí nach bhfacthas a leithéid de Covid-19 agus de bhearta sláinte 

poiblí roimhe seo agus go bhfuil scoileanna ag déanamh a ndíchill tacaíocht a thabhairt 

do dhaltaí le linn na tréimhse éiginnte seo. 

ÉISTEACHT, COSAINT, CEANGAL, AGUS TEAGASC 

Agus tú ag cabhrú le do dhaltaí, is féidir go mbeidh do chuid iarrachtaí níos éifeachtaí fós má 

thugann tú aird ar na nithe seo a leanas: 

 Do chuid smaointe, braistintí agus freagairtí féin, a mhéid a théann siad i bhfeidhm ar do 

dhaltaí. 

 Imreoidh an bealach a ndéileálann tú leis an staid agus a n-iompraíonn tú tú féin tionchar 

ar an mbealach a ndéileálann do dhaltaí leis an staid agus a n-iompraíonn siad iad féin. 

Beidh do dhaltaí ag breathnú ort chun leideanna briathartha agus neamhbhriathartha 

araon a fháil.  

 Tabhair aitheantas ar an deacracht a chruthaigh an staid reatha do scoileanna. Taispeáin, 

áfach, an bealach ar féidir le daoine teacht le chéile chun déileáil le hamanna géarchéime 

agus athraithe. 

ÉISTEACHT, COSAINT, CEANGAL, SAMHALTÚ AGUS 
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Labhair le do dhaltaí faoi na freagairtí a bhfuiltear ag súil leo le linn an paindéim Covid -19 

(freagairtí mothúchánacha, iompraíochta, cognaíocha agus fiseolaíocha). Is gnáthfhreagairtí 

d’eachtraí mínormálta iad. Féach ar an doiciméad Smaointe, Braistintí agus Iompraíocht a 

Normalú - Treoir do Bhaill Foirne.

 Is féidir go bhfreagróidh daoine difriúla ar bhealaí an-difriúil, fiú amháin daoine ón aon 

teaghlach amháin. 

 Is féidir go dtógfaidh sé méideanna difriúla ama ar dhaoine déileáil leis an staid seo agus 

oiriúnú di. 

 Tabhair spreagadh do do dhaltaí straitéisí dearfacha a shainaithint agus a úsáid chun 

cabhrú leo déileáil leis an staid seo. Féach ar an doiciméad Féinrialáil do Dhaltaí – Treoir 

do Bhaill Foirne. 

 Cabhraigh le do dhaltaí fadhbanna a réiteach ionas gur féidir leo gach lá a sheasamh go 

rathúil. 

 Tabhair spreagadh do dhaltaí smaoineamh faoi bhealaí inar féidir leo cabhrú le daoine 

eile. 

 Meabhraigh do dhaltaí gurb amhlaidh, le himeacht ama agus le cúnamh, go dtiocfaidh 

siad slán as an staid seo. Meabhraigh dóibh freisin, áfach, gur cheart dóibh tuismitheoir 

nó múinteoir a chur ar an eolas mura dtéann an suaitheadh thart. 

An comhrá a chríochnú: 

 Déan achoimre ar an gcomhrá trí aird a tharraingt ar na príomh-shaincheisteanna a pléadh 

agus ar na príomhphointí gníomhaíochta. 

 Comhaontaigh leis an dalta an mbeidh nó nach mbeidh comhrá leantach ag teastáil uathu. 

Más rud é go mbeidh, socraigh am oiriúnach don chomhrá sin.   

Féach ar an liosta seirbhísí anseo, atá le húsáid i gcás gur gá an dalta a threorú nó a atreorú 

chuig seirbhís eile. (Is féidir go mbeidh múinteoirí ábhair ag iarraidh dul i dteagmháil le 

treoirchomhairleoir na scoile chun tacaíocht agus comhairle a fháil maidir le daltaí a atreorú 

chuig seirbhísí meabhairshláinte). 

Ceisteanna agus moltaí le haghaidh labhairt agus éisteacht le daltaí 

Na príomhnithe atá le breithniú ag múinteoirí/treoirchomhairleoirí:  

 Conas atá comhbhá á cothú agus á cothabháil agam?  

 An bhfuilim ag éisteacht?  

 Cons a mhothaíonn an dalta seo faoi láthair?  

 An dtuigim an méid atá á rá ag an dalta seo?  

 An dtuigim na hábhair imní atá aige/aici? 

 An bhfuilim ag léiriú na tuisceana sin don dalta?  

 Cad is féidir liom a dhéanamh chun tuiscint níos fearr a ghnóthú?  

Comhrá tosaigh: 

 Cuir tú féin in aithne don dalta mura bhfuil aithne agat air/uirthi cheana féin. 

 Conas is féidir liom cabhrú leat?  

https://www2.hse.ie/wellbeing/mental-health/supports-for-young-people.html
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 Cé na nithe is tábhachtaí ar féidir liom cabhrú leat déileáil leo? 

Éisteacht agus comhbhá a léiriú: 

 Inis dom cén fáth a bhfuil imní ort…. 

 Tuigim go bhfuil imní ort faoi … 

 Tuigim na hábhair imní atá agat - tá na hábhair imní sin ag a lán daltaí.  

 Is gnáthrud é brón, fearg, suaitheadh, imní nó frustrachas a bheith ort…. 

 Tuigim an méid atá á rá agat faoi…. 

 Tuigim go hiomlán cén fáth a mbraitheann tú ar an mbealach seo… 

 Tá tú ag freagairt ar ghnáthbhealach sa staid seo. 

 Ar mhaith leat labhairt faoi chúpla rud is féidir linn a dhéanamh chun cabhrú… 

 Is staid dheacair í seo agus tuigim go bhfuil sí an-dúshlánach. Labhraímis faoi aon ní is 

féidir leat a dhéanamh chun an staid a dhéanamh níos inláimhsithe. 

 Arbh fhiú réitigh fhéideartha a phlé? 

 Is iad na nithe atá á ndéanamh againn chun tacaíocht a thabhairt duit agus do do 

chomhdhaltaí ná… 

 An fiú a rá leat gur mothúcháin nádúrtha iad seo do chuid mhór daoine sa staid reatha? Is 

féidir leis na mothúcháin sin an ceann is fearr a fháil ort. Mar sin, ar mhaith leat labhairt 

faoi conas is féidir iad a bhainistiú? Is é an chéad chéim ná na mothúcháin a aithint. 

D’aithin tú iad cheana féin. Is é an chéad chéim eile ná a chinntiú nach bhfaighidh siad an 

lámh in uachtar ort. Ar cheart dúinn tuilleadh a rá faoi sin? 

 Is fiú am a chur i leataobh uair amháin nó dhó gach lá chun déileáil leis na hábhair imní 

atá agat, mar shampla leathuair an chloig um thráthnóna. Má thagann smaointe imníocha 

chun cinn ag amanna eile den lá nó den oíche, iarr orthu teacht ar ais níos déanaí nó inis 

dóibh go dtabharfaidh tú aird orthu le linn an ama atá curtha i leataobh agat. Tabharfaidh 

sé sin deis don dalta déileáil leis na nithe eile atá idir lámha aige/aici. 

 Is staid dheacair í seo agus tuigim go bhfuil sí an-dúshlánach. Labhraímis faoi aon ní is 

féidir leat a dhéanamh chun an staid a dhéanamh níos inláimhsithe. 

 Tá imní orm fút agus ba mhaith liom tú a threorú chuig duine éigin a fhéadann cabhrú leat. 

Tuairimí machnamhacha: 

 Ón méid atá á rá agat, tuigim cén fáth a mbeifeá … 

 Is cosúil go bhfuil tú ag rá … 

 Is cosúil go bhfuil tú ... 

Tuairimí soiléirithe 

 B’fhéidir go bhfuil dul amú orm, ach is cosúil go bhfuil tú … 

 An bhfuil an ceart agam a rá go bhfuil tú … 
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Tuairimí tacúla: 

 Ní nach ionadh go mothaíonn tú … 

 Is cosúil go bhfuil sé sin an-deacair … Tá fíorbhrón orm nach bhfuil cúrsaí éasca agat faoi 

láthair. 

 Is cosúil go bhfuil tú an-chrua ort féin. 

 Is féidir linn labhairt arís amárach, más mian leat. 

Tuairimí agus ceisteanna cumhachtaithe: 

 Cad a rinne tú san am atá thart chun mothú níos fearr nuair a bhí cúrsaí deacair agat? 

 Cad a chabhródh leat mothú níos fearr, dar leat? 

 Tá bileog faisnéise agam anseo, ar a bhfuil roinnt smaointe faoi conas déileáil le 

staideanna deacra. D’fhéadfadh go mbeadh smaoineamh amháin nó dhó úsáideach duit. 

 Cabhraíonn nithe difriúla le daoine difriúla mothú níos fearr. Nuair a éiríonn cúrsaí deacair, 

cabhraíonn sé liom nuair a ... An gcabhródh rud éigin cosúil leis sin leat féin? 
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Na nithe is ceart agus nach ceart a dhéanamh agus tacaíocht á tairiscint

Nithe is ceart a dhéanamh Nithe nach ceart a dhéanamh

 Éist níos minice ná a labhraíonn tú ionas 

gur féidir leat na hábhair imní a 

shainaithint

 Cuir brú ar an duine labhairt mura bhfuil 

sé/sí ag iarraidh labhairt

 Cuir ceisteanna éadroma  Bí breithiúnach

 Bain úsáid as ceisteanna oscailte: cén 

uair, cén áit, cad, cé?

 Bain úsáid as téarmaíocht theicniúil

 Aithin mothúcháin agus léirigh tuiscint ar 

eachtraí

 Labhair fút féin nó faoi shaincheisteanna 

nó trioblóidí pearsanta

 Normalaigh mothúcháin agus freagairtí  Tabhair gealltanais bhréagacha nó 

dearbhú bréagach

 Aithin acmhainní inmheánacha agus an 

cumas chun déileáil leis an staid

 Comhroinn scéal nó eispéiris duine eile  

 Bí foighneach agus socair    Déan dúshaothrú ar an muinín a léiríodh 

nó ar an bhfaisnéis rúnda a 

comhroinneadh 

 Tabhair deis le haghaidh mothúcháin a 

phróiseáil agus a chur in iúl   

 Bain úsáid as téarmaíocht theicniúil 

 Tabhair faisnéis faoi Covid-19. Bí 

macánta faoi na nithe nach bhfuil ar 

eolas agat 

 Éist le haghaidh roghanna an dalta agus 

cabhraigh leis/léi rogha a dhéanamh. 

Cinntigh rúndacht, ach amháin i gcás go 

rachaidh na saincheisteanna a luadh i 

bhfeidhm ar shábháilteacht an duine 

aonair nó ar shábháilteacht daoine eile 

 Cinntigh go seasfar leis an bprionsabal 

‘Gan Díobháil a Dhéanamh’ 


