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

Taomanna Scaoill: Treoir do Dhaltaí 

 

Taomanna Scaoill 

Is é is imní ann ná freagairt do bhraistint contúirte, mar shampla ‘tá rud éigin dona ar 

tí titim amach’ nó ‘níl a fhios agam cad a tharlóidh agus táim cinnte nach mbeidh mé 

in ann cur suas leis’.  Dá bhrí sin, bíonn sé deacair in amanna a thuiscint cén fáth a 

mbíonn imní orainn.  Tagann imní ar gach duine ó am go chéile.  Is gnáthrud é píosa 

beag imní a bheith ar dhuine. Is féidir linn leas a bhaint as an imní chun fanacht 

sábháilte, chun ár n-aird a dhíriú agus chun nithe a dhéanamh. Is féidir gur drochrud 

é imní a bheith orainn go rialta, áfach, agus is féidir linn éirí cleachta le himní a bheith 

orainn, ar bhealach a fhágann gur gnáthchuid den saol é sin.  

Is féidir le taomanna scaoill teacht chun cinn má tá an-imní orainn agus murar 

cabhraíodh linn fós a fhoghlaim conas is féidir linn sinn féin a thabhairt chun socrachta.  

Is féidir le taomanna scaoill eagla a chur orainn, ach is féidir linn a fhoghlaim conas is 

féidir iad a chur faoi smacht.  Is féidir leo maireachtáil ar feadh tréimhse idir roinnt 

soicindí agus deich nóiméad.  Ní féidir le taom scaoill díobháil a dhéanamh duit.  Fan 

socair agus tarraing anáil, agus IS CINNTE go rachaidh sé thart. 

 

Cá bhfios dom go mbeadh Taom Scaoill orm?          

Freagraímid go léir ar ár mbealach féin nuair a bhíonn imní orainn.  Le linn taom 

scaoill, áfach, éiríonn ár smaointe, ár mothúcháin agus ár ngníomhartha níos déine 

fós.  

 

SMAOINTE  

Tá seans ann go mbeidh na smaointe seo a leanas agat:    

    

“Níl fonn orm dul áit ar bith”  

“Níl fonn orm na daoine sin a fheiceáil” 

“An bhfuil sé seo á dhéanamh agam i gceart?” 

“Táim ag fáil bháis” 

“Ceapfaidh gach duine go bhfuilim bómánta” 
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MOTHÚCHÁIN CHOIRP 

 Tá seans ann: 

 Go mbeidh deacracht agat análú  Go mbuailfidh do chroí go han-tapa 

 Go mbeidh pian i do chliabhrach 

nó i do bholg 

 Go mbeidh do mhatáin an-teann 

 Go mbeidh drithlíní ort i do lámha 

nó i do chosa 

 Go dtosóidh tú ag cur allais nó ag 

crith 

 Go gceapfaidh tú go bhfuil tú ag 

tachtadh 

 Go mbeidh meadhrán ionat 

 Go mbeidh gríos cnis ort  Go mbeidh tinneas ort 

 Go mbeidh tinneas cinn ort  Go mbeidh buinneach ort 

 

GNÍOMHARTHA 

Tá seans ann:   

 Go mbeidh fonn ort folú  Nach mbeidh a fhios agat cad ba 

cheart duit a rá 

 Nach mbeidh a fhios agat cad ba 

cheart duit a dhéanamh 

 Nach mbeidh tú in ann labhairt 

 Go mbeidh fonn ort éalú 

 Go mbeidh fonn ort daoine a bhrú 

ar shiúl uait 

 Go bhfanfaidh tú sioctha  

 

Conas is féidir Plé le Taom Scaoill           

Na nithe is féidir leat a dhéanamh 

 Bain triail as nithe ar féidir leo cabhrú leat do scíth a ligean.  Faigh amach cé 

na nithe a n-éiríonn leo.  



 
 

3 
 

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

 Déan cleachtadh ar análacha doimhne a tharraingt. 

 Déan iarracht a fháil amach cé na nithe a chuireann imní ort.  Tabhair aird ar 

na nithe a mbíonn tú ag smaoineamh fúthu nuair a thagann imní ort. 

 Labhair le duine éigin faoi do mhothúcháin. 

 Inis do dhaoine eile cé na nithe a chabhraíonn leat le linn taom scaoill, m.sh. 

“léiríonn lámh ar mo ghualainn nach bhfuilim i m’aonar” nó “ní thaitníonn 

teagmháil ó dhuine eile liom”. 

Le linn taom scaoill  

 Ná héalaigh. 

 Iarr cabhair nó cuir in iúl ar bhealach eile go dteastaíonn cabhair uait.  

 Bain triail as análú isteach i mála páipéir - cabhróidh sé sin leat análú. 

 Inis duit féin cad atá ag tarlú.  Is féidir leat a rá, “tá taom scaoill do mo 

bhualadh, ach rachaidh sé thart”. 

 Abair nithe a chabhróidh leat fanacht socair – “Rachaidh sé seo thart”; “Beidh 

mé ceart go leor”. 

 Tarraing análacha doimhne. Déan é sin go dtí go socróidh tú síos.  

 Déan iarracht comhaireamh siar nó amhrán a chanadh i do cheann. 

 Déan iarracht bogadh thart. Is fiú triail a bhaint as siúl nó as síneadh. 

 Smaoinigh faoi áit nó faoi ní a chuireann áthas ort nó a chuireann tú ar do 

shuaimhneas. 

 

Is gá duit cleachtadh a dhéanamh air sin. Lean ort ag déanamh cleachtaidh. Tóg an t-

am chun cleachtadh a dhéanamh nuair nach mbíonn imní ort. 

Níl tú i d’aonar. Is fiú labhairt le duine as a bhfuil iontaoibh agat.  Má bhíonn 

taomanna scaoill agat, labhair le haosach as a bhfuil iontaoibh agat agus/nó 

téigh chuig an dochtúir.   

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi conas cabhair a lorg, féach: 

Seirbhísí tacaíochta meabhairshláinte do dhaoine óga - HSE.ie  

https://www2.hse.ie/wellbeing/mental-health/supports-for-young-people.html

