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Tá paindéim Covid-19 ag cruthú dúshláin nach bhfacthas a leithéid cheana do leanaí agus dá dteaghlaigh in 

Éirinn. Tá a lán acu dóchasach agus dearfach faoi athoscailt scoileanna mar chéim i dtreo athbhunú gnáthshaoil 

agus gnáthamh scoile. Chuir treoir na Roinne Oideachais Filleadh ar Scoil comhairle ar fáil do scoileanna chun 

tacú le gach dalta agus iad ag filleadh ar scoil. Cé go mbeidh sceitimíní ar go leor daltaí agus go rachaidh siad i 

dtaithí ar na gnáthaimh nua go sách éasca, beidh tacaíocht bhreise de dhíth ar roinnt daltaí le dul i dtaithí ar 

athruithe i dtimpeallacht na scoile agus le bheith gafa athuair lena bpiaraí agus leis an bhfoghlaim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agus é seo san áireamh, tá na straitéisí agus na hacmhainní seo a leanas curtha le chéile ag síceolaithe ón 

tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS) chun cabhrú le múinteoirí tacaíochtaí aistrithe a oiriúnú chun 

freastal ar riachtanais daltaí le RSO, lena n-áirítear daltaí le huathachas, atá ag filleadh ar scoil . Táthar ag súil go 

mbeidh na straitéisí agus na hacmhainní mar chabhair do thuismitheoirí agus iad ag ullmhú a leanaí agus ag tacú 

leo. Tá an doiciméad seo bunaithe ar obair chomhoibritheach a tharla cheana idir SNSO agus an Chomhairle 

Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS) chun tacú le daltaí le huathachas agus le riachtanais oideachais 

speisialta eile an clár oideachais samhraidh a rochtain. Cuimsíonn an doiciméad straitéisí agus acmhainní a bheidh 

mar iomlánú agus mar chomhlánú ar aon obair a dhéantar mar chuid den chlár oideachais samhraidh chun daltaí a 

ullmhú le filleadh ar scoil. Cuideoidh roinnt straitéisí agus acmhainní le daltaí agus iad ag aistriú ar ais ar scoil ar 

dtús agus beidh roinnt eile mar chuidiú le hidirghabhálacha sa scoilbhliain nua.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tá na hacmhainní tiomsaithe agus liosta na suímh ghréasáin ann mar threoir amháin agus ní léiríonn siad 

faomhadh na Roinne Oideachais. Moltar do mhúinteoirí (i gcomhairle le tuismitheoirí agus daltaí) straitéisí a 

mheaitseáil le sainriachtanais daltaí aonair agus an t-ábhar a oiriúnú de réir mar is gá. Toisc go bhfuil 

acmhainní ó dhlínsí eile san áireamh, tá sé tábhachtach a bheith ar an eolas faoin gcomhthéacs cultúrtha 

agus na straitéisí a oiriúnú do chomhthéacs na hÉireann. 

 

 
Réamhrá 

 
 

Baineadh úsáid as creat atá forbartha ag Hobfoll et al. (2007) le teacht aniar a chothú chun na straitéisí a bhfuil 

cur síos orthu sa doiciméad seo a aithint agus a eagrú. Tá sé mar aidhm ag na straitéisí agus na hacmhainní, atá 

leagtha amach de réir chúig phrionsabail an chreata, iad seo a chothú: 

 

Bhí gach scoil in Éirinn dúnta ón 12 Márta. Chruthaigh an neamhláithreacht fhada ón scoil dúshláin ar leith do 

scoláirí le riachtanais speisialta oideachais (RSO) acu dá dteaghlach. Cé go raibh freagairt chruthaitheach ó 

mhúinteoirí don dúnadh trína gcleachtas a oiriúnú agus iarracht a dhéanamh an chianfhoghlaim a sholáthar, bhí 

sé an-dúshlánach do roinnt daltaí le RSO a bheith gafa go bríoch leis an bhfoghlaim. Mhothaigh teaghlaigh strus 

agus iad ag iarraidh freastal ar riachtanais foghlama a linbh sa bhaile. Bhí sé deacair ar a lán daltaí le RSO na 

gnáthaimh agus na deiseanna don idirghníomhú a bhí caillte acu le foireann na scoile agus lena bpiaraí a 

thuiscint. Beidh orthu dul i dtaithí ar ghnáthaimh nua agus a bheith athghafa sa bhfoghlaim lena bpiaraí mar 

chuid den aistriú rathúil chun na scoile. D’fhéadfadh an t-aistriú seo a bheith thar a bheith dúshlánach do scoláirí 

a bhfuil uathachas orthu i ngeall ar na croí-dhifríochtaí sna réimsí teanga agus cumarsáide, tuiscint agus 

caidrimh shóisialta, smaointeoireacht sholúbtha agus próiseáil céadfach. 

 



 

 
 
 
 
 

Tá seasmhacht, leanúnachas agus ionchais shoiléire tábhachtach chun mothú 

sábháilteachta a chothú. Bunaigh gnáthaimh agus tascanna/ gníomhaíochtaí 

foghlama a bhfuil taithí orthu (sceideal a úsáid, rudaí tagartha, am ciorcail), ag 

baint úsáide as cuir chuige teagaisc aonair, amharc struchtúrtha agus, más 

féidir, ball foirne eolach ag soláthar tacaíochta. Más féidir, úsáid féilire/sceideal 

amhairc chun cabhrú le daltaí seicheamh na ngníomhaíochtaí a thuiscint. 

 
 

Bunaithe ar na spriocanna atá leagtha amach i bplean tacaíochta an dalta, 

tosaigh le leibhéil foghlama bunúsacha agus athdhéanamh chun cuidiú le 

heispéiris ratha a bheith ag daltaí. Tabhair am le dul i dtaithí arís agus dírigh ar 

na scileanna foghlama is gá a athbhunú (m.sh. suí, a bheith i láthair, éisteacht, 

soiléiriú a lorg, pleanáil agus scileanna eagrúcháin). 

 
Seimineáir 

Ghréasáin & 

Uirlisí SNSO 

     CNOS:  

Aistriú ó Bhaile 

go Scoil 

 
Athrú a Bhainistiú: 

Middletown Centre 

for Autism (MCA) 

 

 

Sábháilteacht Fhisiceach: 

 
 

Chomh maith le hathghafacht le gnáthaimh scoilbhunaithe, cuimhnigh go mbeidh 

tuismitheoirí ag tabhairt ar ais gnáthaimh bhaile a bhaineann le freastal ar scoil (m.sh. 

sceidil codlata/maidine, cóiriú/eagrú agus taisteal chun na scoile). 

 
Cuideoidh teagasc sonrach agus cuir chuige amhairc le daltaí bearta sábháilteachta 

fisiceach a thuiscint bunaithe ar chomhairle sláinte poiblí reatha (m.sh. níocháin 

láimhe, casacht/sraothartach, aghaidh chlúdaigh a chaitheamh, fad sábháilte a 

choinneáil). Is cóir go gcuirfí san áireamh riachtanais chéadfacha, go háirithe maidir le 

daltaí a fhaigheann tacaíocht chun aghaidh chlúdaigh a chaitheamh. 

 
Tacaigh le daltaí a dtuiscint ar an gcaoi a bhfuil siad ag mothú go fisiceach, agus 

conas is féidir é sin a chur in iúl don fhoireann agus do thuismitheoirí, a fhorbairt. 

Seans gur mhaith le tuismitheoirí tástáil teochta a chleachtadh ionas nach 

bhfaigheann daltaí an chéad taithí air sin nuair a bhíonn siad ag mothú tinn. 

Beidh tacaíocht ó roinnt leanaí chun fíorthuiscint ar fhadú sóisialta a fhorbairt. Mar 

shampla, d’fhéadfadh daltaí a bhfuil lagú amhairc orthu tairbhe a bhaint as 

gníomhaíochtaí ón taithí cheana chun a dtuiscint ar riail an fhadú sóisialta a fheabhsú. 

 

 
Is féidir le cuir chuige ar nós Scéalta Sóisialta TM cuidiú le daltaí athruithe a 

mhothaigh siad agus athruithe a bheidh acu nuair a fhilleann siad a thuiscint. 

 

Sábháilteacht Mhothúchánach: 

Pacáiste don 

Fhilleadh ar 

Scoil – Féilirí a 

úsáid 

 

 
Nósanna faoi  

Lámha a Ní 

a Chothú 
 

SNSO: Tosca 

 Aghaidh 

 Chlúdaigh 

 

 
Sraith Straitéisí 

Tuismitheoirí 

Acmhainní 

Tuismitheoirí 
 

   

An Roinn 

Oideachais – 

Físeán Ar Ais 

ar Scoil 

 
 

Is próiseas é an t-aistriú ar ais ar scoil, tabhair am do dhaltaí dul i dtaithí. Is féidir tacú 

leis an bpróiseas seo le modhanna amhairc, scríofa nó labhartha a úsáid chun tuarthacht 

a mhéadú, tascanna a mhíniú agus cabhrú le leanaí tuiscint a fháil ar sheicheamh 

imeachtaí an lae. B’fhéidir go bhféadfaí an líon aistrithe a laghdú, más gá. 

 

 
Scéalta 

Sóisialta 
TM 

 

Straitéisí chun Mothú Sábháilteachta a Chothú 

https://www.gov.ie/en/publication/0722b-wellbeing-resources/
https://ncse.ie/supporting-transition-from-home-back-to-school
https://ncse.ie/supporting-transition-from-home-back-to-school
https://ncse.ie/supporting-transition-from-home-back-to-school
https://managing-change.middletownautism.com/
https://managing-change.middletownautism.com/
https://www.widgit.com/resources/popular-topics/back-to-school-parents/Back-to-School-Parent-Toolkit-2020-v2.pdf
https://view.pagetiger.com/CWD
https://carolgraysocialstories.com/
https://carolgraysocialstories.com/
https://carolgraysocialstories.com/


 
 
 
 
 
 

 

 

Cothaítear mothú sábháilteachta má shocraítear an luas bunaithe ar leibhéal 

feidhmíochta reatha na ndaltaí agus má thugtar am chun eolas a phróiseáil.  

 

Is féidir rudaí idirthréimhseacha a úsáid chun tacú le daltaí mothú sábháilte 

agus iad ag scaradh ó dhaoine fásta lárnacha (m.sh. grianghraif, rud 

compordach mar bhréagán bog nó tacaíocht chéadfach. 

 

B’fhéidir go bhféadfaí duine fásta lárnach a shannadh ar féidir leis/léi 

deimhniú a sholáthar agus cabhrú le riachtanais aonair a aithint agus freagairt 

dóibh, go háirithe do dhaltaí atá ag streachailt leis an aistriú. 

CNOS: 

Ag tacú le 

hathrú & 

gnáthaimh 

 
Nodanna do 

Fhilleadh ar 

Scoil: Tuistí 

Múinteoirí, 

& Daltaí 

Tacaigh le daltaí a bhféadfadh deacrachtaí a bheith acu le hathruithe 

sna rialacha agus/nó le daoine eile nach bhfuil ag cloí le rialacha. 

 
 

COVID 19 
& 

Briseadh 

Rialacha 

Nodanna aistrithe 
do thuistí & 

 múinteoirí      

(Cuid 9) 

 
Dian - 

Do dhaltaí le riachtanais chúraim phearsanta, tugann 

idirghníomhaíochtaí íogair agus sofhreagrach deis chun mothú 

sábháilteacht mhothúchánach daltaí a chothú, trí dhearbhú a 

thabhairt go dtuigtear agus go bhfreagraítear dá riachtanais. 

      Idirghabháil

 

 

 

 
 

Cuideoidh an t-íoslaghdú ar athruithe nach gá ar an timpeallacht, ar 

ghnáthaimh daltaí agus na foirne, le mothú suaimhnis a chothú. 

 
Tacaigh leis an dalta trí a mhéid eolais agus is féidir a thabhairt ar athruithe i 

dtimpeallacht na scoile (m.sh. grianghraif nó físeáin den seomra ranga/scoil). 

 
Do dhaltaí le míchumais foghlama trom agus dian, d’fhéadfadh a rannpháirtíocht san 

fhoghlaim agus san idirghníomhaíocht brath ar a lán tosca, lena n-áirítear an tslí a 

gcomhlíontar a mbunriachtanas agus a dtaithí ar an timpeallacht (m.sh. soilsiú, torann).

Ag Ullmhú  an 

Seomra Ranga 

 
 
 

 
An Roinn – 

Físeán ar Ais 

ar Scoil do 

thuistí  
 

Smaoinigh ar bhealaí chun timpeallacht shocair íseal a chruthú sa seomra ranga 

ag úsáid, mar shampla, soilsiú bog agus ceol, rudaí ar nós pluideanna, cúisíní, 

bréagáin chéadfacha. 

 
Suaimhneas 

a Choinneáil: 

Treoir don 

Teaghlach 

 

 

Straitéisí chun Mothú Suaimhnis a Chothú 

Timpeallacht
t CNOS

: 

Sábháilteacht Mhothúchánach: 

Straitéisí chun Mothú Sábháilteachta a Chothú 

https://ncse.ie/supporting-change-and-new-routines
https://ncse.ie/supporting-change-and-new-routines
https://ncse.ie/supporting-change-and-new-routines
https://ncse.ie/supporting-change-and-new-routines
https://www.beyondautism.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/Transitioning-back-to-school.pdf
https://www.beyondautism.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/Transitioning-back-to-school.pdf
https://www.beyondautism.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/Transitioning-back-to-school.pdf
https://www.beyondautism.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/Transitioning-back-to-school.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/05/New-Rule-breaking-social-story.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/05/New-Rule-breaking-social-story.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/05/New-Rule-breaking-social-story.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/05/New-Rule-breaking-social-story.pdf
https://www.beyondautism.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/Transitioning-back-to-school.pdf
https://www.beyondautism.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/Transitioning-back-to-school.pdf
https://www.beyondautism.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/Transitioning-back-to-school.pdf
https://www.beyondautism.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/Transitioning-back-to-school.pdf
https://www.beyondautism.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/Transitioning-back-to-school.pdf
https://papunet.net/sites/papunet.net/files/materiaalia/vuorovaikutusmallit/intensive_interraction_04.pdf
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/06/Checklist-for-Teachers-Preparing-the-Classroom.pdf
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/06/Checklist-for-Teachers-Preparing-the-Classroom.pdf
https://youtu.be/03RXGM1hMMI
https://youtu.be/03RXGM1hMMI
https://youtu.be/03RXGM1hMMI
https://youtu.be/03RXGM1hMMI
https://ncse.ie/useful-links
https://ncse.ie/useful-links
https://ncse.ie/useful-links
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/06/Checklist-for-Teachers-Preparing-the-Classroom.pdf
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/06/Checklist-for-Teachers-Preparing-the-Classroom.pdf


 

Straitéisí chun Mothú Suaimhnis a Chothú 
 

 

Cumarsáid: 

 

Bíonn freagairtí eile uathúil agus éagsúil ag daltaí ar dhúnadh scoileanna, 

agus ar mhór-athruithe eile. Féadfaidh cuid acu a n-imní a chur in iúl, 

féadfaidh daltaí eile tarraingt siar nó streachailt le cumarsáid a dhéanamh ar 

bhealach oiriúnaitheach. Ba cheart freagairt do mhéadú ar iompraíochtaí a 

tharlaíonn arís is arís, nó ar iompraíochtaí atá imníoch, trí bhreithniú 

cúramach ar fheidhm an iompair sin (e.g. cad a theastaíonn ón dalta a chur 

in iúl/a sheachaint /a rochtain trí iompar dá leithéid). 

An léiríonn an dalta 

freagairt 

mhothúchánach nó an 

cosúil go bhfuil gach 

ní ceart go leor? 

 

Tá sé tábhachtach a aithint agus a admháil gur féidir a bheith ag súil le raon leathan 

frithghníomhartha agus is gnách a leithéid d’imeachtaí neamhghnácha. Ba cheart 

tacaíocht a thabhairt do dhaltaí le riachtanais chasta cumarsáide ionas gur féidir leo 

a dtaithí mhothúchánach a chur in iúl. 

Rialú: 

 

Cuir deiseanna ar fáil le feasacht níos fearr a fhorbairt ar a leideanna corp 

trí shamhaltú a dhéanamh ar an gcaoi a ndéanaimid ‘tiúineáil isteach’ 

agus machnamh a dhéanamh ar a bhfuil á rá ag ár gcorp linn. 

Fanacht 

Suaimhneach & 

Acmhainní 

COVID 19 

 

 

Bíodh sosanna gluaiseachta agus/nó céadfacha ann i rith an lae, mar shampla 

gníomhaíochtaí rithimeacha suaimhneacha ar nós siúl nó yoga. Smaoinigh ar 

spásanna ciúin a úsáid ina roghnaíonn dalta sos a ghlacadh chun cabhrú le 

féinrialú (e.g. ciúine suaimhnis, pubaill, spásanna scíthe, seomraí céadfacha). 

 
Taobh leis seo, d’fhéadfaí seiceáil isteach go rialta agus fáil a bheith ag daltaí ar 

bhoscaí suaimhnis (m.sh. nod chártaí, gníomhaíochtaí ilchéadfacha) cabhrú leo 

rialáil.  

 

Is féidir le tuismitheoirí agus foireann na scoile tacú le rialú mothúchánach daltaí trí 
mhúnlú conas fanacht suaimhneach agus a bheith san airdeall ar lipéadú, a 
mothúcháin féin agus mothúcháin daoine eile, as de réir mar is cuí. 

Cén chuma a 

bhíonn ar an dalta 

nuair a bhíonn sé/sí 

in anacair nó 

dírialaithe? 

 
 

 

Podchraoladh‘

Suaimhnis’ 

 
Is féidir tacú le daltaí chun scileanna rialála mothúchánacha a fhorbairt má thugann 

baill foirne aitheantas agus bailíocht dá mothúcháin agus má chabhraítear leo dul i 

ngleic le haon eagla nó imní ar bhealach íogair agus sofhreagrach. Déanann cur 

chuige an ranga iomláin taithí mhothúchánach na ndaltaí a normalú. 

(Cuid 3) 

 
 

Zóin 

Rialaithe 

M CA:  

Bonn           
Teicnící 

 
 
 
 
 
 
 

 
SNSO: 

Podchraoladh 

Suaimhnis 

 
SNSO: 

Teicnící 

Scíthe 

Riachtanais 
Chasta:Scéalta& 
Gníomhaíochtaí 
Mothúchánacha 

 

http://www.cheeverstown.ie/wp-content/uploads/Supporting-people-with-additional-needs-during-Covid-19-closures-Final-2.pdf
http://www.cheeverstown.ie/wp-content/uploads/Supporting-people-with-additional-needs-during-Covid-19-closures-Final-2.pdf
http://www.cheeverstown.ie/wp-content/uploads/Supporting-people-with-additional-needs-during-Covid-19-closures-Final-2.pdf
http://www.cheeverstown.ie/wp-content/uploads/Supporting-people-with-additional-needs-during-Covid-19-closures-Final-2.pdf
https://www.neurosequential.com/covid-19-resources
https://www.neurosequential.com/covid-19-resources
https://www.neurosequential.com/covid-19-resources
https://www.neurosequential.com/covid-19-resources
https://www.zonesofregulation.com/free-downloadable-handouts1.html
https://www.youtube.com/watch?v=2Jk_4D7HKz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Jk_4D7HKz0&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/user-719669409/relaxation-techniques-30-03-2020
https://soundcloud.com/user-719669409/relaxation-techniques-30-03-2020
https://soundcloud.com/user-719669409/relaxation-techniques-30-03-2020
https://www.education.ie/en/The-Department/Announcements/new-relaxation-techniques.pdf
https://www.education.ie/en/The-Department/Announcements/new-relaxation-techniques.pdf


Bíonn fáilte, freagrúlacht agus tuarthacht mar thréith ag na caidrimh a chuireann ar 

chumas daltaí taithí a fháil ar rialáil fhrithpháirteach agus a chothaíonn teacht aniar. 

Tógann sé am, agus comhairliúchán go leanúnach le cúramóirí, chun tuiscint a fháil 

ar an tslí ina gcuireann daltaí le riachtanais chasta agus míchumais foghlama 

mothúcháin in iúl, agus cé na comharthaí a d’fhéadfadh athrú ar an léiriú ar 

fholláine mhothúchánach. Is féidir le cur chuige ‘Playfulness, Acceptance, Curiosity 

and Empathy’ (PACE) cuidiú le tuiscint ar riachtanais mhothúchánach a mhéadú  

agus sábháilteacht mhothúchánach a fhorbairt i gcomhthéacs caidrimh chúraim. 



 
 

Straitéisí chun Mothú Suaimhnis a Chothú 
 

Rialú: 

 

D’fhéadfadh méadú anacair nó iompraíochtaí imní a bheith tábhachtach 

don dalta, ar nós iarracht ar thacaíocht a lorg. Dá bhrí sin, is fearr a 

thacaítear le daltaí nuair a fhanann daoine fásta suaimhneach agus 

freagrach agus iad ag plé le hiompar neamhrialaithe. 

CNOS: 

Iompar 

Dearfach 

a Chothú 

 

Cuideoidh úsáid straitéisí teagaisc struchtúrtha amhairc mothúcháin a rialáil agus imní 

a bhainistiú (m.sh. cártaí déileála, teirmiméadair mhothúchánach) ionas gur féidir le 

daltaí déileáil níos fearr le haon bhuairt agus imní atá acu maidir le filleadh ar scoil. Ba 

cheart go dtógfadh obair chun tacú le mothúcháin a rialáil agus imní a bhainistiú ar 

obair a tharla cheana chun tacú le daltaí mar atá sonraithe ina bplean tacaíochta. 

 

Tá níos mó i gceist nuair a thacaítear le daltaí le riachtanais chasta mothú suaimhnis a 

bheith acu ná tosca a bhféadfadh tionchar a bheith acu a chealú nó a mhaolú, baineann 

sé freisin le scileanna daltaí a fhorbairt chun a dtaithí mothúchánach agus céadfach a 

rialáil. Tá sé tábhachtach scileanna rialála a mhúineadh agus a chleachtadh nuair a 

bhíonn an dalta socair, ionas gur féidir iad sin a úsáid nuair a bhíonn siad neamhrialaithe. 

 

Bíonn imní mar thaithí ag formhór daltaí mar fhreagairt ar éiginnteacht. Bíonn deacrachtaí ag 

roinnt daltaí, iad siúd le huathachas ina measc, le smaointeoireacht sholúbtha, iarmhairtí a 

thuar agus dul i dtaithí ar athrú agus mar thoradh air sin is féidir lena n-imní a bheith 

méadaithe. D’fhéadfadh go gcuideodh tacaíocht leo éiginnteacht a láimhseáil. 

AsIAm Bridge 

Féinrialú        

Ar Ais ar Scoil 

(lgh.33-38) 

 
 

 
Riachtanais 

Chasta: Folláine 

Mhothúchánach 

(No 6) 

 
 
 

 
SNSO: 

Éiginnteacht 

a Láimhseáil 

 
 
 

 

Straitéisí chun Mothú Teagmhála a Chothú 
 

 

Glac am chun fáiltiú ar ais roimh dhaltaí, déan caidrimh thacúla a fhorbairt leo, ag 

cur in iúl dóibh go bhfuil áthas ort go bhfuil sibh i dteannta a chéile arís agus go 

dtacóidh tú leo. Cuidíonn sé nuair a thuigeann múinteoirí conas mar a mhothaíonn 

daltaí agus cad atá ag tarlú dóibh. 

 

Is cóir tacú le daltaí chun a dtuiscint agus a dtaithí ar dhúnadh scoileanna agus ar 

fhilleadh ar scoil a chur in iúl nó a roinnt. Is féidir na deiseanna seo a sholáthar go 

haonar, ag am ciorcail nó i seisiúin do ghrúpaí beaga, agus trí raon cur chuige lena 

n-áirítear ealaín, gníomhaíochtaí céadfacha, mataí cainte, scéalta sóisialta agus 

úsáid uirlisí ón acmhainn ‘Bridge Back to School’ agus Straitéisí Folláine SNSO. 

SNSO 

Straitéisí 

Folláine: 

Bunscoil & Iar-

Bhunscoil 

 

AsIAm 

Bridge Ar 

Ais ar Scoil 

(lgh.30-31) 

 

 

Cruthaigh deiseanna do thuismitheoirí a dtuairimí agus a n-imní a roinnt. Cuidigh le plé 

leanúnach le tuismitheoirí, mar shampla, d’fhéadfaí boscaí fíorúla imní a úsáid le cur ar 

chumas tuismitheoirí imní a sheoladh ar ríomhphost ionas gur féidir leat freagairt dóibh. 

https://ncse.ie/promoting-positive-behaviour-and-learning
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Digital-copy-of-Bridge-back-to-school-3.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Digital-copy-of-Bridge-back-to-school-3.pdf
https://www.southlanarkshire.gov.uk/download/downloads/id/9818/framework_for_supporting_pupils_with_severe_and_profound_learning_needs.pdf
https://www.southlanarkshire.gov.uk/download/downloads/id/9818/framework_for_supporting_pupils_with_severe_and_profound_learning_needs.pdf
https://www.southlanarkshire.gov.uk/download/downloads/id/9818/framework_for_supporting_pupils_with_severe_and_profound_learning_needs.pdf
https://www.southlanarkshire.gov.uk/download/downloads/id/9818/framework_for_supporting_pupils_with_severe_and_profound_learning_needs.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Digital-copy-of-Bridge-back-to-school-3.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Digital-copy-of-Bridge-back-to-school-3.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Digital-copy-of-Bridge-back-to-school-3.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Digital-copy-of-Bridge-back-to-school-3.pdf


 



 

Straitéisí chun Mothú Teagmhála a Chothú 
 
 

I gcomhthéacs cleachtais nua, b’fhéidir go mbeidh daltaí as láthair ó thionóil/ 

clubanna agus ó dheiseanna teagmhála lena bpiarghrúpa/pobal na scoile. Is féidir 

caidrimh idir phiaraí agus mothú muintearais a chothú trí shúgradh, tionscadail agus 

bealaí cruthaitheacha eile (m.sh. teicneolaíocht chun tacú le hidirghníomhaíocht 

shóisialta). Is féidir gníomhaíochtaí seach-churaclaim a mhealladh ag am slán. 

 
Nuair  a bhítear páirteach arís le gnáthaimh a bhfuil taithí orthu, ar nós am ciorcail agus 

amhráin ghníomhaíochta, cuidigh le caidrimh idir phiaraí a athbhunú i measc daltaí a 

bhfuil riachtanais speisialta agus bhreise oideachais acu. 

 
SNSO: 

Ag éiteacht 

le daoine 

óga 

 

Mataí 

Cainte 

B’fhéidir go raibh deiseanna teoranta ag daltaí le huathachas agus le riachtanais chasta eile a 

scileanna sóisialta a leathnú nuair a bhí an scoil dúnta agus beidh am ag teastáil uathu chun na 

scileanna seo a chleachtadh agus dul siar orthu thar thréimhse ama. 

 
 
 
 
 
 

 

Straitéisí chun Féin-Éifeachtacht agus 

Éifeachtacht Pobail a Chothú 
 

 

Scileanna neamhspleáchais agus scileanna don fhoghlaim: 

 
Cur chuige láidreachtaí-bhunaithe a úsáid, eolas a bhailiú ón múinteoir roimhe 

seo, ó thuismitheoirí agus ó na daltaí féin ar a láidreachtaí agus a réimsí 

spéise. Is féidir iad seo a úsáid chun gníomhaíochtaí foghlama a oiriúnú ionas 

go n-éireoidh go rathúil leis na daltaí. 
 

Cuir aischothú dearfach ar fáil agus déan gach céim a cheiliúradh. 

 

AsIAm Bridge 

Back to School: 

Cur cuige 

bunaithe ar 

bhuanna 

(lch.10) 

 
 
 
 

MCA: 

Scileanna 

Maireachtála 

Laethúla 

Scileanna nua a ghnóthaigh an dalta le linn dúnadh na scoileanna a aithint, lena n-

áirítear scileanna ar féidir leo a dhéanamh ar bhealach níos neamhspleách anois. 

 
Is féidir le cothú scileanna maireachtála laethúla tacú le haistriú daltaí ar ais chun na 

scoile, agus cur lena mothú féin-éifeachtachta. Áirítear daltaí a bheith páirteach i 

spriocanna a aithint mar chuid dá bplean tacaíochta; na rudaí a bhaineann leo a aithint 

nó tascanna agus freagrachtaí a thabhairt do dhaltaí. 

 
Beidh sé tábhachtach do dhaltaí le huathachas agus dóibh siúd le riachtanais chasta 

fócas a bheith ar scileanna neamhspleácha féinchúraim a chothú (m.sh. sláintitheoir 

láimhe a úsáid go rialta) a bhfuil gá leo le coinneáil slán le linn na paindéime  

MCA: 

Do mhála 

scoile a 

phacáil 

 

 
AsIAm Bridge 

Ar Ais ar 

Scoil: 

Fadhbhanna 

a Réiteach- 

 

 
Tacú le daltaí chun scileanna réiteach fadhbanna a fhorbairt a chuideoidh leo 

dul i dtaithí ar athruithe 

Réiteach 

Fadhbanna 

Sóisialta  

(lch.18) 

Má bhíonn ranganna roinnte i ngrúpaí beaga nó ‘bolgáin’, cinntigh go gcuirtear daltaí le lagú céadfach  

(bodhar/lagéisteacht; lagú amhairc/dall) i ngrúpa le cara amháin nó cúpla cara ar féidir leis an leanbh a 

thuiscint go héasca nó inar féidir tacaíocht a sholáthar idir phiaraí. 

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/NEPS-Guides/Listening-to-Young-People-and-Promoting-Dialogue/Listening-to-Children-and-Young-People.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/NEPS-Guides/Listening-to-Young-People-and-Promoting-Dialogue/Listening-to-Children-and-Young-People.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/NEPS-Guides/Listening-to-Young-People-and-Promoting-Dialogue/Listening-to-Children-and-Young-People.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/NEPS-Guides/Listening-to-Young-People-and-Promoting-Dialogue/Listening-to-Children-and-Young-People.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Digital-copy-of-Bridge-back-to-school-3.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Digital-copy-of-Bridge-back-to-school-3.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Digital-copy-of-Bridge-back-to-school-3.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Digital-copy-of-Bridge-back-to-school-3.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Digital-copy-of-Bridge-back-to-school-3.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Digital-copy-of-Bridge-back-to-school-3.pdf
https://life-skills.middletownautism.com/
https://www.middletownautism.com/covid19/packing-a-school-bag-resource-8-2020
https://www.middletownautism.com/covid19/packing-a-school-bag-resource-8-2020
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Digital-copy-of-Bridge-back-to-school-3.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Digital-copy-of-Bridge-back-to-school-3.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Digital-copy-of-Bridge-back-to-school-3.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Digital-copy-of-Bridge-back-to-school-3.pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Digital-copy-of-Bridge-back-to-school-3.pdf


Straitéisí chun Féin-Éifeachtacht agus 

Éifeachtacht Pobail a Chothú 
 

Cumarsáid agus féin-tacaíocht: 
 

 

Ba cheart go mbeadh fáil ag daltaí neamhbhriathartha ar a leabhair PECS / 

gléasanna AAC nó tacaíocht Lámh, de réir mar is cuí, le ar a gcumas a 

riachtanais a chur in iúl. Ba chóir don fhoireann eolas a fháil ar na cuir chuige 

seo, agus ar iompraíochtaí cumarsáide nó gutha na ndaltaí (m.sh. ceann a 

chasadh don diúltú) mar aon le rudaí a thaitníonn / nach dtaitníonn leo. 

 
Trí thacú le rogha agus le cinnteoireacht, agus cur ar chumas daltaí cumarsáid 

a dhéanamh nuair a bhíonn soiléiriú uathu nó más mian leo gníomhaíocht nó 

idirghníomhaíocht a athrú nó a stopadh (e.g. cabhair /sos a iarraidh) is féidir leo 

a mothú déileála a chothú. Mar thoradh, neartóidh freagraí dearfacha ó dhaoine 

fásta mothú éifeachtachta na ndaltaí iontu féin agus i bpobal na scoile. 

 

Bíonn féin-éifeachtacht agus an mothú gur ‘féidir liom déileáil’ rí-thábhachtach 

nuair a bhíonn anacair ar dhaltaí. Smaoinigh ar conas tacú le daltaí a bheith ag 

úsáid scileanna déileála chun iad féin a rialáil, nó conas tacú leo chun iad féin a 

fhéinrialú nó conas tacú lei trí fhéinrialú frithpháirteach, i gcásanna dá leithéid. 
 

Bíonn féin-éifeachtacht agus an mothú gur ‘féidir liom déileáil’ rí-thábhachtach 

nuair a bhíonn anacair ar dhaltaí. Smaoinigh conas tacú le daltaí a bheith ag 

úsáid scileanna déileála chun iad féin a rialáil, nó conas tacú leo iad féin a 

fhéinrialú nó conas tacú lei trí fhéinrialú frithpháirteach, i gcásanna dá leithéid. 

 
Cothaítear mothú féin-éifeachtachta daltaí nuair a bhíonn a fhios acu go 

bhfreagróidh baill eile de phobal na scoile. Is féidir mothú féinéifeachtach pobail a 

chothú freisin trí chur ar chumas daltaí a bheith gníomhach sa rang, trí pháirt a 

bheith acu i ngníomhaíochta taitneamhacha grúpa a eagrú (m.sh. ealaín, dráma, 

corpoideachas). Cuireann úsáid uirlisí pleanála duine-lárnach ar chumas daltaí a 

dtuairimí a chur in iúl ar ábhair a théann i bhfeidhm orthu. 

 
CNOS: Acmhainn 

Lán-Chumarsáide  

 

 
CNOS: 

Pas 

Cumarsáide 

 

 

 
 Aipeanna 

d’fhoghlaimeoirí 

 le riachtanais 

c hasta 

       Cairt 

Chumarsáide 

 

MCA: 

Ag Tacú le 

Rogha 

Machnamh 

Sóisialta 

 
I ncredible 5 

point scale 

 

B’fhéidir go mbeidh daltaí ag streachailt le bheith athghafa nó go mbeidh leisce 

orthu freastal ar scoil. Tugtar aird ar leith ar a riachtanais sa doiciméad iniata. 
SNSO: 

Leisce freastal/ 

filleadh ar scoil 

https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/05/Resource-5-A-Total-Communication-Approach.pdf
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/05/Resource-5-A-Total-Communication-Approach.pdf
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/07/Communication-Passport-Overview.pdf
https://www.callscotland.org.uk/common-assets/cm-files/posters/ipad-apps-for-learners-with-complex-additional-support-needs.pdf
https://www.callscotland.org.uk/common-assets/cm-files/posters/ipad-apps-for-learners-with-complex-additional-support-needs.pdf
https://www.callscotland.org.uk/common-assets/cm-files/posters/ipad-apps-for-learners-with-complex-additional-support-needs.pdf
http://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/person-centred-thinking-tools/communication-chart/
http://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/person-centred-thinking-tools/communication-chart/
https://capacity-resource.middletownautism.com/strategies/supporting-the-individual-with-autism/self-advocacy/empowering-the-child-or-young-person-with-autism/
https://www.socialthinking.com/free-stuff/books-thinksheets
https://www.5pointscale.com/scales.html
https://www.5pointscale.com/scales.html
https://www.5pointscale.com/scales.html


 
 
 
 

 

Bíonn dóchas á chleachtadh againn seachas é a bheith againn ón gcliabhán.  Is féidir 

le teachtaireachtaí suaimhneacha, dóchasacha teacht aniar a chothú agus dearbhú a 

thabhairt do dhaltaí faoi obair na foirne scoile chun áit shlán, shona a chruthú ar scoil. 

 
Do dhaltaí le míchumais, nuair a bhíonn teagmháil athuair le daoine fásta a bhfuil 

aithne orthu, cruthaítear teachtaireacht thábhachtach gur féidir teacht le chéile arís 

tar éis a bheith scartha agus gur féidir leis an ngnáthrud teacht ar ais arís. 

Cuireann machnamh dearfach ar rudaí a raibh daltaí páirteach iontu agus a thaitin leo 

le linn dhúnadh scoileanna, laethanta saoire, agus an Chláir Samhraidh, béim ar 

theacht aniar agus cuidiú go dearfach le féinmheas a fheabhsú. D’fhéadfaí machnaimh 

dhearfacha a ghabháil i leabhar grianghraf nó i dtionscadal ealaíne chun na 

teachtaireachtaí dóchasacha seo a athrá de réir mar a fhilleann daltaí ar scoil. 

 
 

Is féidir le hathghafacht le gnáthaimh ina mbíonn béim ar ghníomhaíochtaí foghlama 

spraíúla ardrogha cuidiú leis an bhfócas a aistriú ó mhothúcháin anacair agus deis a 

thabhairt do dhaltaí taitneamh a bhaint as an am i láthair agus dóchas a bheith acu. 

 
Tá go leor de na dea-chleachtais a bhaineann le tacú le daltaí a bhfuil riachtanais chasta 

acu lárnach sa treoir a chuirfidh gach scoil i bhfeidhm anois (m.sh. teachtaireachtaí 

soiléire arís agus arís eile faoi rialacha, níos mó úsáide a bhaint as íomhánna chun eolas 

nua a threisiú, gnáthaimh nua a chleachtadh ar conas taithí agus máistreacht a mhéadú). 

Cuideoidh sé seo le daltaí a bhfuil uathachas orthu agus le daltaí eile a bhfuil riachtanais 

chasta acu fáiltiú roimh na hathruithe i bpobal na scoile / an ‘gnáthshaol nua’. 

 

 
SNSO: 

Leabhrán Ar 

Ais ar Scoil 

 
 

 
CNOS: 

Ag Ullmhú don 

Scoil 

 
 
 

Pacáistí Ag 

Filleadh ar 

Scoil: Bunscoil 

& Iar-Bhunscoil 

 
 

SNSO: 

Gréasáin 

Folláine & 

Sraith 

Straitéisí 

 
 
 
 
 
 

 

 

Straitéisí chun Mothú Dóchais a Chothú 

https://ncse.ie/preparing-for-school
https://southleeasd.wordpress.com/
https://southleeasd.wordpress.com/
https://southleeasd.wordpress.com/
https://southleeasd.wordpress.com/
https://www.gov.ie/en/publication/0722b-wellbeing-resources/
https://www.gov.ie/en/publication/0722b-wellbeing-resources/
https://www.gov.ie/en/publication/0722b-wellbeing-resources/
https://www.gov.ie/en/publication/0722b-wellbeing-resources/


Ag Tacú le Folláine Daltaí le ROS agus iad ag Filleadh ar Scoil - 
Achoimre na Straitéisí 

 
 

 

Mothú Sábháilteachta 
 

 Gnáthaimh intuartha a athbhunú (sceidil amhairc, 

córais oibre, am ciorcail), gnáthaimh nua a 

mhúineadh, athrú agus éiginnteacht a íoslaghdú 

 Féilire amhairc/amlíne a úsáid chun cabhrú le 

daltaí an seicheamh gníomhaíochtaí a thuiscint 

 Prótacail sábháilteachta nua a chur in iúl roimh 

ré go díreach do theaghlaigh trí thacaíochtaí 

amhairc a úsáid ionas gur féidir le daltaí iad a 

chleachtadh  

 Ar dtús, is féidir le bun-ghníomhaíochtaí foghlama 

agus athdhéanamh cuidiú le rath daltaí  

 Deimhnigh do dhaltaí go bhfuil siad sábháilte 
agus go dtabharfar aire dá riachtanais 

 Bíodh deis ag daltaí rudaí aistrithe a úsáid 
chun tacú le scaradh óna gcúramóirí 

Mothú Suaimhnis 

 
 Gríosaigh an fhoireann chun díriú ar a rialú féin ar 

dtús agus é sin a mhúnlú 

 Laghdaigh aon athruithe sa timpeallacht 

 Cuir timpeallacht shuaimhneach, eagraithe ar fáil 

 Cuidigh leis an tuiscint ar na hathruithe ar scoil ag 

úsáid tacaíochtaí amhairc/coincréit (m.sh. 

grianghraif, turais fhíseáin, Scéalta Sóisialta™) 

 Tabhair am agus spás do dhaltaí 

 Cuir fáil ar ghníomhaíochtaí rialaithe, gluaiseacht, 

eispéiris chéadfacha agus sainspéiseanna  

 Bí ag seiceáil conas mar a mhothaíonn daltaí. Úsáid 

tacaíochtaí amhairc chun cabhrú le daltaí ag gach 

leibhéal a dtaithí mhothúchánach a chur in iúl  

 Bí ag súil le freagraí éagsúla ar imeachtaí a tharla le 

déanaí; déan iarracht a thuiscint cad is mian leis an 

leanbh a chur in iúl trína (h)iompar. 

Mothú Teagmhála 

 
 Bí i dteagmháil le leanaí roimh ré – inis dóibh go 

rabhthas uaigneach dóibh, cuir an-fháilte ar ais 

rompu 

 Glac am chun caidrimh a athbhunú le daltaí: 

breathnaigh, bí ag súgradh, bain taitneamh as! 

 Dírigh ar a bheith i dteagmháil arís mar phobal 

scoile/ranga trí ghníomhaíochtaí cruthaitheacha; 

súgradh, am ciorcail, tionóil, comhfhiontair ealaíne 

 

Mothú Éifeachtachta 

 
 Bailigh eolas faoi eispéiris na ndaltaí  nuair a bhí an 

scoil dúnta: réimsí spéise, scileanna, bealaí 

foghlama nua – úsáid an t-eolas seo chun 

rannpháirtíocht agus rath a chothú ar scoil 

 Pléigh leis na daltaí mar atá siad anois – téigh siar 

ar fhoghlaim atá ar eolas, foghlaim 

seanghnáthaimh arís agus cleachtaigh cinn nua 

 Cuidigh le daltaí lena scileanna réiteach fadhbanna 

 Cuir roghanna agus deiseanna ar fáil don fhéin-

díriú, sos a lorg srl. 

 Cur in iúl an tslí ina bhfuil pobal na scoile ag 

cothú sábháilteachta agus folláine na ndaltaí 

 Déan féin-chaint dhearfach a mhealladh 

Mothú Dóchais 

 

 Bain úsáid as teanga dearfach, lean ag tabhairt 
teachtaireachtaí suaimhneacha, dóchasacha 
agus dearfacha 

 Dírigh ar bhuanna, dírigh aird agus tabhair 
moladh don teacht aniar a léiríonn daltaí 

 Dírigh ar rudaí dearfacha le linn dúnta scoileanna 
ar bhealach bunúsach – leabhar gearrthóg, 
colláis, próca buíochais srl. 

 Cuir an bhéim ar  ghníomhaíochtaí spraíúla chun 
gluaiseacht ó mhothúcháin imní i dtreo an 
taitnimh  
 



Drogall Freastal nó Filleadh ar Scoil le linn COVID19: 
Tacaíocht do Dhaltaí le Riachtanais Speisialta Oideachais 
(RSO) 
 

Is éard atá i gceist le freastalaithe drogallacha ná leanaí agus daoine óga a léiríonn raon deacrachtaí 

freastal ar scoil. Áirítear drogall dul ar scoil, deacracht fanacht ar scoil do chodanna den lá, lá iomlán a 

sheachaint nó diúltú freastal amach is amach. Mar thoradh ar dhúnadh Covid-19 tá cur isteach nár 

tharla a leithéid cheana ar ghnáthaimh laethúla leanaí agus daoine óga. D’fhéadfadh méala a bheith 

mar thaithí ag cuid acu ina dteaghlach agus ina bpobal. D’fhéadfadh athruithe ar a bheith i 

dtimpeallacht scoile dóibh freisin. Dóibh siúd a raibh deacrachtaí acu cheana, sular dhún na 

scoileanna, daltaí le RSO san áireamh, d’fhéadfadh an neamhláithreacht scoile cur go mór leis na 

deacrachtaí seo agus d’fhéadfadh cuid acu streachailte leis an bhfilleadh ar an scoil. 

 

I gcás roinnt leanaí agus daoine óga, seans go bhfeicfear 

 Imní faoi na rioscaí a bhaineann le COVID19 

 Gearáin go minic faoi bhreoiteacht sula n-athosclaíonn an scoil agus sa chéad chúpla seachtain 

 A bheith déanach chun na scoile go minic, as láthair ó am go ham nó in easnamh ó ranganna 

 Deacracht scaradh ón tuismitheoir/cúramóir 

 Deacracht dul i dtaithí ar an timpeallacht agus ar na gnáthaimh nua a bhaineann le COVID19 

 

Gabhann an bhileog seo leis an doiciméad ‘Ag Tacú le Daltaí le Riachtanais Speisialta Oideachais 

(RSO) Filleadh ar Scoil’ ina gcuirtear raon straitéisí agus acmhainní ar fáil chun teacht aniar daltaí a 

thacú agus iad ag filleadh ar scoil. Is cóir don phleanáil idirghabhála an raon iomlán tosca a 

d’fhéadfadh a bheith ag cur leis an drogall freastal ar scoil (i.e. comhthéacs teaghlaigh/pobail, 

timpeallacht na scoile) a chur san áireamh agus is cóir go mbeadh tuiscint ar chuspóir iompair an 

dalta san áireamh. Cuidíonn an luath-idirghabháil le dóchúlacht go bhfillfear go rathúil ar an scoil. Do 

dhaltaí le RSO, is cóir don phlean tacaíochta um fhilleadh ar scoil a bheith oiriúnach ó thaobh na 

forbartha de, agus an cumas intleachta agus teanga a chur san áireamh, mar aon lena riachtanais 

shóisialta, chumarsáide agus chéadfacha. I measc na straitéisí tá 1) timpeallacht shábháilte agus 

intuartha a sholáthar 2) plean tacaíochta pearsanta don fhilleadh ar scoil a fhorbairt agus 3) straitéisí 

déileála a aithint: 

 

1. Timpeallacht shábháilte agus intuartha a chur ar fáil: 

 Is féidir le ceistneoir tuismitheoirí a bheith an-úsáideach don ath-theagmháil le teaghlaigh, chun 

próifíl scileanna, láidreachtaí agus riachtanais an dalta aonair a bhunú tar éis dhúnadh na scoile. 

Is féidir le huirlisí pleanála duine-lárnaithe cuidiú le rudaí atá tábhachtach don dalta, agus a 

d’fhéadfadh cabhrú le haistriú ar ais ar scoil, a aithint 

  An oiread eolais agus is féidir a sholáthar don teaghlach agus don dalta faoin scoil agus faoin 

gcuma a bheidh uirthi sa chéad chúpla lá agus seachtainí a bheith chomh intuartha agus is féidir 

(m.sh. rudaí a mbeidh taithí orthu, rudaí atá athraithe, an áit le seasamh sa líne, an áit a mbaileofar 

iad, clár ama na ngníomhaíochtaí mar atá ar an sceideal amhairc). Is féidir é seo a dhéanamh le 

grianghraif nó mionfhíseáin de thimpeallacht oiriúnaithe na scoile mar aon le sceidil amhairc 

uasdátaithe ar ghníomhaíochtaí scoile srl. D’fhéadfadh féilire don fhilleadh ar scoil cuidiú freisin. 

Úsáid an féilire le léiriú don leanbh/duine óg gur féidir leo na gníomhaíochtaí a thaitníonn leo a 

dhéanamh fós tar éis na scoile 

 Timpeallacht shocair íseal a chruthú atá íogair do riachtanais chéadfacha. Déan na haistrithe 

agus na hathruithe uile a phleanáil agus a bhainistiú go cúramach. Beidh ardleibhéal 

struchtúir agus intuarthachta tábhachtach go háirithe do dhaltaí le huathachas 

 A mhéid eolais agus is féidir a sholáthar faoi chomhdhéanamh rang an pháiste (grianghraf nó 

físeán den mhúinteoir ranga, an múinteoir RSO, agus an CRS, a bpiaraí más cuí) 



 ‘Spás ciúin’ a chruthú ar féidir leis an dalta teacht air (m.sh. preab phuball, spás scíthe, seomra 

céadfach) 

 Cur chuige bunaithe ar láidreachtaí a ghlacadh agus a dheimhniú go ndéantar gníomhaíochtaí 

agus tascanna a dhifreáil de réir scileanna, réimsí spéise agus spreagthaí an dalta  

 

2. ‘Plean tacaíochta don fhilleadh ar scoil’ aonair a fhorbairt 

 Féach an bhfuil aon tosca, imeachtaí nó amanna áirithe sa lá scoile a d’fhéadfadh a bheith mar 

chúis imní don dalta (m.sh. gníomhaíochtaí neamhstruchtúrtha, idirghníomhaíochtaí sóisialta 

teoranta / diúltacha) agus déan iarracht dul i ngleic leo seo. Cuir athchóirithe réasúnta i bhfeidhm 

a d’fhéadfadh an t-aistriú ar ais ar scoil a éascú (m.sh. casadh le chéile agus beannú ag bealach 

isteach na scoile ar maidin, daltaí a thabhairt isteach ar scoil de réir a chéile, socruithe sosa nó 

am lóin, amchlár solúbtha agus/nó socruithe curaclaim, eochair dhuine fásta a ainmniú don dalta 

chun seiceáil isteach i rith an lae, an córas páirtí nó tacaíocht piaraí)

 Ainmnigh ball foirne a bheidh mar nasc idir baile agus scoil (m.sh. múinteoir RSO), agus cuir in 

iúl do thuismitheoirí faoi na príomhdhaoine taca agus na seirbhísí atá ar fáil sa phobal, mar is cuí

 Cuir ‘plean tacaíochta um fhilleadh ar scoil’ aonair ar fáil, i ndlúth-chomhpháirt le tuismitheoirí agus 

leis an dalta, agus le gairmithe seachtracha de réir mar is gá. Déan monatóireacht chúramach ar 

dhul chun cinn agus déan na straitéisí agus na cuspóirí a oiriúnú de réir mar is gá. Chun tuilleadh 

eolais a fháil ar phleanáil, féach Pacáiste Acmhainní Ros Comáin agus Chill Mhantáin thíos

 Glac leis go mb’fhéidir go mbeadh sé seo tar éis cur isteach ar bhealaí éagsúla ar leanaí agus ar 

dhaoine óga, lena n-áirítear cairdis agus caidrimh sóisialta a bheith caillte, mar thoradh ar dhúnadh 

scoileanna. Cuideoidh deiseanna pleanáilte do leanaí agus do dhaoine óga athchaidreamh a bhunú 

le cairde agus le daoine fásta a bhfuil aithne acu orthu agus mothú muintearais a fheabhsú. Beidh 

tacaíocht dhíreach de dhíth ar dhaltaí áirithe (m.sh. scéal sóisialta faoi chairdeas, agus 

gníomhaíochtaí sóisialta dea-struchtúrtha) lena scileanna idirghníomhaíochta sóisialta a chothú 

agus cuidiú leo teagmháil a bheith acu le cairde agus cairde nua a dhéanamh

 Tacaigh le filleadh luath ar scoil, freastal go fiú do thréimhse gearr gach lá. Is féidir é seo a 

leathnú go pleanáilte.

 
3. Scileanna chun plé le deacrachtaí a aithint 

 Dearbhú agus spreagadh a thabhairt don leanbh/duine óg agus na tuismitheoirí. Más féidir, cúir 

béim ar na hamanna nuair a d’éirigh go maith cheana leis an aistriú don leanbh/duine óg agus 

aithin na scileanna agus na buanna a bhí in úsáid acu chun tacú leis seo

 Cuidigh leis an leanbh/duine óg a smaointe agus mothúchán a aithint. Úsáid líníocht, cuir chuige 

amhairc (m.sh. cártaí mothúcháin nó cairt) agus/nó súgradh chun tacú le daltaí a bhfuil 

deacrachtaí cumarsáide acu. Bíodh an leanbh/duine óg páirteach leis na rudaí a oibríonn go maith 

dóibh ar scoil a aithint agus leis na daoine ar féidir leo cabhrú leo nuair is gá

 Déan an leanbh/duine óg a ghríosadh chun rudaí a thaitníonn leo faoin lá scoile a aithint (m.sh. 

ceacht áirithe, corpoideachas, bualadh le cairde nó le múinteoirí)

 Is féidir rudaí idirthréimhseacha a úsáid chun tacú le daltaí mothú sábháilte agus iad ag scaradh ó 

príomhdhaoine fásta (m.sh. grianghraif, nó rud compordach mar bhréagán bog nó tacaíocht 

chéadfach)

 Déan cleachtas ar straitéisí déileála agus sosa a mhúnlú, a theagasc agus a dhaingniú (m.sh. 

análú domhain, comhaireamh go 10, páirt a ghlacadh sna rogha gníomhaíochtaí céadfacha)

 Deiseanna a sholáthar don leanbh / duine óg roghanna a chur in iúl, roghanna a dhéanamh, 

sos a ghlacadh srl.



 
 

Acmhainní: 
 
 
 

 

 

Roscommon School Refusal Resource Pack: Information for 
Schools and Parents 
Comhfhiontar idir Roscommon CAMHS, PCCC Psychology, EWO, 
NEPS, Seirbhísí Tacaíochta Teaghlach Tusla 

 

 

Wicklow School Refusal Pack : Eolas do Scoileanna, 

Scoláirí agus Tuismitheoirí/Caomhnóirí 
 

Comhfhiontar idir Wicklow CYPSC, TESS, NEPS, SCP, HSE, 
Tusla, Crosscare, SPECS, KWETB, Lucena/CAMHS 

 

 

Middletown Centre for Autism : Autism and School Refusal 

Research Bulletin Issue No. 32, Meitheamh 2020 

 

 

Back to School : A Guide for Teachers. Preparing for an 
autistic pupil's return to school 
National Autistic Society 

Roinnt straitéisí breise chun tacú le daltaí filleadh ar scoil 

 Bunaigh caidreamh cairdiúil tacúil leis an dalta chun a mothú teagmhála leis an scoil a neartú 

 Nuair a chuirtear ceisteanna oscailte agus nuair a éistear go haireach is féidir le tuismitheoir nó 

múinteoir léargas a fháil ar chúis drogaill an linbh/duine óig freastal ar scoil (‘conas a 

bhraitheann sé sin?’, ‘cad is féidir linn a dhéanamh?’). Maidir le leanaí/daoine óga a bhfuil 

riachtanais chumarsáide acu, spreag iad chun íomhánna a tharraingt nó a úsáid le cuidiú leo na 

mothúcháin agus riachtanais atá acu a aithint agus a chur in iúl 

 Admhaigh go bhfuil cúiseanna go bhfuil sé deacair ar an leanbh/duine óg freastal ar scoil, 

seachas an ‘diúltú’ freastal ar scoil 

 Más féidir, bíodh an tuismitheoir nó an cúramóir is oiriúnaí chun tinreamh a mhealladh ar fáil 

chun córas iompair chun na scoile a éascú/a sholáthar 

 Tacaigh leis an aistriú trí dheimhniú gur duine fásta tábhachtach agus iontaofa a bhíonn mar 

chéad phointe teagmhála ag doras na scoile 

 Spreag gnáthaimh mhaithe sa bhaile don éirí, dul a chodladh, am béilí agus am sosa 

 Tabhair aitheantas don eagla agus imní agus mínigh gur gnáthrud a leithéid agus cleachtaigh 

straitéisí déileála a fhoghlaimítear trí chláir scoilbhunaithe (m.sh. Cláir CAIRDE) 

  

 Acknowledge that there are reasons why the child/young person finds it difficult to attend school, 

as distinct from simply ‘refusing’ to attend school 

 If possible, have the parent or carer best suited to encouraging attendance to facilitate/provide 

transport to school 

 Support transition by ensuring that a trusted key adult is the first point of contact at the school door 

 Encourage good routines at home for getting up, going to bed, mealtimes, and downtime 

 Acknowledge and normalise fears and worries and practice coping strategies learned through 

school-based programmes (e.g. FRIENDS Programmes) 

https://assets.gov.ie/41312/42f49a05e354465db8a6aab3b9ba98a4.pdf
https://assets.gov.ie/41312/42f49a05e354465db8a6aab3b9ba98a4.pdf
https://www.cypsc.ie/_fileupload/Documents/Resources/Wicklow/Wicklow%20School%20Refusal%20Pack_Final.pdf
https://www.middletownautism.com/files/uploads/ca636534cba436f811576e4c8b128e39.pdf
https://www.autism.org.uk/services/helplines/coronavirus/updates/education-and-school/teachers-back-to-school.aspx
https://www.autism.org.uk/services/helplines/coronavirus/updates/education-and-school/teachers-back-to-school.aspx


Éiginnteacht a Láimhseáil i rith Covid-19 

  Uathachas agus Éadulaingt Éiginnteachta 

 
Bíonn éiginnteacht ann nuair nach féidir an rud atá le tarlú a thuar. Bíonn imní ar go leor againn nuair a 

bhíonn éiginnteacht ann. Bíonn daoine le huathachas ag streachailt le smaointeoireacht sholúbtha, 

iarmhairtí a thuar, roghanna malartacha a fhorbairt, agus dul i dtaithí ar athrú. Mar thoradh, bíonn siad 

níos leochailí ag éiginnteacht agus méadaíonn sé seo imní agus iompar seachanta. 

Na Foinsí Éiginnteachta 

 
Bíonn leochaileacht ar leith ann do dhaoine le huathachas ó thaobh imní a bheith orthu nuair a bhíonn 

éiginnteacht ann. I gcomhthéacs phaindéim COVID19, d’fhéadfadh tosca a bheith ann a mhéadaíonn 

na leibhéil éiginnteachta: 

 Gnáthaimh a bhfuil taithí orthu agus atá intuartha caillte 

 Treoirlínte sábháilteachta agus srianta athraitheacha atá ag síor-athrú 

 Iompar daoine eile maidir le treoirlínte agus rialacha a leanúint 
 

Freagairtí don Éiginnteacht 

 
B’fhéidir go bhfreagraíonn daltaí don éiginnteacht ar bhealaí éagsúla, mar shampla trí: 

 Suímh, éilimh neamhchinnte a sheachaint

 Dolúbthacht bhreise agus iarrachtaí suímh agus daoine a rialú

 Méadú ar ghníomhaíochtaí féinsmachta ar nós deasghnátha, iompraíochtaí 

athchleachtacha agus féin-spreagthacha, lena n-áirítear ceistiú arís is arís eile agus 

deimhniú a lorg, mar shampla eolas a lorg faoi COVID19

 Fócas ar rialacha, gnáthaimh agus teorainneacha; éadulaingt méadaithe maidir le hathruithe

 Aistarraingt shóisialta nó iompraíochtaí a léiríonn imní

Déileáil a Chothú ag Amanna Éiginnte 

 
Tá sé mar aidhm ag na straitéisí seo a leanas cumas daltaí plé le héiginnteacht a mhéadú: 

1) Timpeallacht shábháilte intuartha a sholáthar  

2) Scileanna a fhorbairt chun éiginnteacht san am atá ann a bhainistiú 

3) Oibriú chun caoinfhulaingt éiginnteachta a mhéadú de réir a chéile 

1. Timpeallacht shábháilte intuartha a sholáthar: 

 

 Múinteoirí/cúramóir ag bainistiú a mothúcháin éiginnteachta/ imní féin agus ag múnlú 

suaimhnis agus straitéisí déileála éifeachtacha 

 Amhairc chuir chuige a úsáid chun timpeallacht chomh hintuartha agus is féidir a 

chruthú (m.sh. sceidil amhairc, leidchártaí, póstaeir) 

 Deiseanna a sholáthar chun gnáthaimh/scileanna sláinteachais nua a athdhéanamh agus a 

chleachtadh ionas go mbeidh siad ar eolas agus intuartha 

 Athruithe nach bhfuil gá leo a íoslaghdú ionas go mbeidh breis cumais ag an duine aonair 

déileáil leis an éiginnteacht 



2. Scileanna Déileála a Fhorbairt: 

 
 Glacadh leis gur gnáthfhreagairt ar éiginnteacht iad na mothúcháin imní a bhíonn ag duine aonair  

 Córas a bhunú chun spás sosa/suaimhnis/gníomhaíochtaí céadfacha a rochtain a d’fhéadfadh 

daltaí a roghnú nuair a mhothaíonn siad an éiginnteacht a bheith iomarcach  

 Glacadh le hiompair chuí, shláintiúla agus féin-suaimhnis mar mheicníocht déileála, agus 

teorainneacha iompraíochta a thabhairt isteach ag an am céanna ionas nach mbeidh na freagairtí 

ró-ghinearálta 

 Straitéisí ceansaithe/aireach a mhúineadh ar féidir iad a úsáid ag an am, mar shampla, análú 

mall, comhaireamh srl. 

 Straitéisí agus roghanna soiléire a sholáthar (m.sh. tagairt do sceideal, bord rogha amhairc, 

rochtain ar rogha eispéireas céadfacha, sosanna gluaiseachta) ionas gur féidir leis an duine 

aonair smacht a fháil ar ais air/uirthi féin  
 

3. Caoinfhulaingt Éiginnteachta a Mhéadú: 
 

 Cárta ‘athrú’ nó ‘iontas’ a thabhairt isteach sa sceideal amhairc chun athrú plean a léiriú 

 Cluichí am ciorcail ar nós ‘cad atá sa mhála’ a imirt 

 Sealanna a ghlacadh nuair a bhíonn roghanna á ndéanamh 

 Feasacht a mhéadú maidir lena bhfuil, nó nach bhfuil, faoi smacht an duine aonair trí 

ghníomhaíochtaí sórtála, Mataí Cainte agus Scéalta Sóisialta 

 Scéalta pictiúir-bhunaithe a roinnt faoi leanaí agus daoine fásta atá ag dul i dtaithí ar athrú ina 

saol. An teachtaireacht a dhaingniú gur féidir mothúcháin neamhchinnteachta a laghdú de réir 

mar a bhíonn taithí againn ar shuímh nua 

 Leabhair, gearrthóga YouTube, rólimirt agus cásanna a chruthú chun an duine a chur i 

láthair éiginnteachta de réir a chéile ar bhealach smachtaithe agus sábháilte 

 

Acmhainní: 
 

 

 

Autistic Webinar: Coping with Uncertainty in Uncertain Situations 

 

 

Leaflet: Coping with Uncertainty in Uncertain Times 
Easy read Leaflet: Coping with Uncertainty in Uncertain Times 
Ullmhaithe ag an tOllamh Jacqui Rodgers, an tOllamh Mark Freeston, 

Renske Herrema, Newcastle University, Márta 2020 

 

 

Rule breaking social story 
Rule breaking social story (text only) 

 

 

 

Talking Mats: is féidir é a úsáid chun tacú le labhairt faoin rud atá ag cruthú 
éiginnteachta don duine aonair 

 

 

 

Calming Routine chun imní ag an nóiméad sin a bhainistiú 
Supporting children with autism through uncertain times 

https://www.youtube.com/watch?v=DRL2nkC_i-8
https://research.ncl.ac.uk/neurodisability/leafletsandmeasures/copingwithuncertaintyinuncertaintimes/Coping%20with%20Uncertainty%20in%20Uncertain%20times.pdf
https://research.ncl.ac.uk/neurodisability/leafletsandmeasures/copingwithuncertaintyeasyreadversion/Uncertainty%20(easy%20read).pdf
https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/05/New-Rule-breaking-social-story.pdf
https://asiam.ie/covid-19-and-rule-breaking-social-story-text-only/
http://www.starsteam.org.uk/talking-mats
https://afirm.fpg.unc.edu/sites/afirm.fpg.unc.edu/files/covid-resources/Prioritize%20Coping%20and%20Calming%20Skills-Calming%20Routine_0.pdf
https://afirm.fpg.unc.edu/sites/afirm.fpg.unc.edu/files/covid-resources/Supporting%20Individuals%20with%20Autism%20through%20Uncertian%20Times%20Full%20Packet.pdf?fbclid=IwAR08_UHBgCFCoolzxPerJAxAu2WSk6F71mrEIgxqhNFUklsw2_Xmc2vB8ug
https://afirm.fpg.unc.edu/sites/afirm.fpg.unc.edu/files/covid-resources/Supporting%20Individuals%20with%20Autism%20through%20Uncertian%20Times%20Full%20Packet.pdf?fbclid=IwAR08_UHBgCFCoolzxPerJAxAu2WSk6F71mrEIgxqhNFUklsw2_Xmc2vB8ug


 

Bearta chun Tacú le Daltaí Aghaidh Chlúdaigh a Chaitheamh 

 
B’fhéidir go mbeidh fadhbanna ag roinnt daoine óga maisc a chaitheamh, ar chúiseanna ar nós 

deacrachtaí céadfacha, deacrachtaí faoi thuiscint cén fáth/cathain a bhíonn siad á chaitheamh agus toisc 

gur cleachtas nua é seo, nach bhfuil taithí acu air. Seo roinnt straitéisí a mholtar chun cabhrú le daltaí a 

roghnaíonn maisc a chaitheamh a bheith níos compordaí leis an gcleachtas: 
 

 Pleanáil roimh ré chun aghaidh chlúdaigh a chaitheamh ag úsáid cur chuige ar nós amhaircléirithe/ 

Scéalta SóisialtaTM. Ba chóir dóibh seo béim a chur ar na céimeanna a bhaineann leis an masc a chur ar 

an aghaidh mar aon le míniú a thabhairt ar na cúiseanna agus na buntáistí a bhaineann le maisc. 

 

 I gcásanna ina moltar aghaidh chlúdaigh, b’fhéidir go gcuideodh sé le roinnt daltaí taithí a fháil ar iad a 

chaitheamh (m.sh. chun taithí a fháil ar an mothú céadfach a bhaineann le hiad a chaitheamh) 

 

 Bain triail as fabraicí agus ábhair éagsúla chun an masc a choinneáil ina áit. Mar shampla b’fhéidir go 

mbeadh leaisteachas timpeall na cluaise go maith do roinnt daltaí, fabraice timpeall an chinn do dhaltaí 

eile srl. B’fhéidir go bhféadfaí clúdaigh muineál éadach nó ‘gaiters’ a chur san áireamh má bhíonn bealaí 

eile ró-dheacair chun aghaidh chlúdach a shocrú ina áit. 

 

 Féach an bhféadfadh cur chuige agus cleachtadh as nochtadh de réir a chéile oibriú sa suíomh is fearr 

ina mbíonn an dalta ar a s(h)uaimhneas agus nach mbíonn a lán éileamh air/uirthi (m.sh. ag am 

scáileáin). Sa nochtadh de réir a chéile b’fhéidir go mbeadh céimeanna ar nós breith ar an masc ar 

dtús, ansin an masc a chur i gcoinne an aghaidh, an leaisteach a chur timpeall ar chluas amháin srl. 

sula mbaintear úsáid iomlán as. 

 

 Méadaigh an t-am ina mbíonn an masc á chaitheamh de réir a chéile, ag tosú le tréimhsí ama níos lú 

agus ag méadú an ama de réir a chéile. 

 

 Cleachtaigh iad a chaitheamh i gceart (i.e. ag cinntiú go gclúdaítear srón agus smig). 
 

 Déan iarracht aghaidh chlúdaigh a bheith tarraingteach do réimsí spéise daoine óga (m.sh. an 

carachtar is fearr leo a bheith ar an masc). 

 

 Mol an duine óg nuair a chaitheann siad masc. Más cuí, b’fhéidir go bhféadfaí córas 

gradaim/dreasachta a úsáid chun an nós maidir le haghaidh mhaisc a úsáid a dhaingniú. 

 

 Bíonn dúshláin ar leith ag baint le maisc do dhaltaí bodhar/lagéisteachta. Bíonn scáthláin peirspéacs 

níos ‘cairdiúla do na bodhair’ agus tá siad faofa ag Pobal na mBodhar agus ag Chime 

 

 Beidh tacaíocht agus cleachtadh de dhíth ar dhaltaí a bhfuil lagú amhairc orthu nó atá dall masc a 

chaitheamh a chlúdaíonn an béal agus an srón. B’fhéidir go mbeidh sé deacair orthu siúd le lagú 

radhairc (VI), ach a bhfuil radharc éigin acu, spéaclaí a bheith ceomhar nuair a bhíonn masc orthu. 

D’fhéadfadh barr an mhaisc fís imeallach a ísliú agus radharc a chur as alt; ina leithéid de chásanna 

b’fhéidir gur fearr a oirfeadh scáthlán. 

 

Ar ndóigh, in ainneoin na tacaíochta, b’fhéidir go mbeadh sé deacair ar roinnt daltaí dul i dtaithí ar mhaisc. 
Déan iarracht a bheith foighneach agus tuisceanach agus teacht ar réitigh mhalartacha chun cuidiú leis seo. 
Má roghnaíonn dalta gan masc a chaitheamh, nó má mhothaíonn siad nach féidir leo ann masc a chaitheamh, 
tá roinnt eagraíochtaí ar nós AsIAm: https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Face-mask-letter.pdf 

 

https://asiam.ie/wp-content/uploads/2020/07/Face-mask-letter.pdf


Acmhainní: (cliceáil ar na hiocóin do na naisc) 
 

 

 

 

Scéal Sóisialta faoi mhaisc a chaitheamh. 

 

 

Gearrthóg agus nod bhileog faoin tslí le maisc a chaitheamh 
mar aon le scéal sóisialta faoi dhaoine eile a fheiceáil le 
maisc. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Eolas faoi neamh-bhrathadóireacht maisc do leanbh níos óige. 

 
 
 
 

Eolas faoi neamh-bhrathadóireacht maisc do leanbh níos sine. 

 
 
 
 

 
Scéal sóisialta faoi mhasc a chaitheamh. 

 
 
 
 

 
Cártaí Díolúintí Masc le hinsint do dhaoine eile go bhfuil díolúine 
agat. 

 

 

 

Noid agus Scéalta Sóisialta™ faoi mhasc a chaitheamh. 



 
 

Nóta: 
 

Plean Freagartha COVID-19 d’athoscailt sábháilte agus inbhuanaithe Bunscoileanna agus 
Scoileanna Speisialta - An Roinn Oideachais, Lúnasa, 2020. 

 

“Ní mholtar do leanaí atá ag freastal ar bhunscoileanna aghaidh chlúdaigh a chaitheamh.” 
 

Plean Freagartha COVID-19 d’athoscailt sábháilte agus inbhuanaithe Iar-Bhunscoileanna 
agus Scoileanna Speisialta - An Roinn Oideachais, Lúnasa, 2020. 
 

“Tá sé riachtanach dá bhrí sin go mbíonn aghaidh chlúdaigh á chaitheamh ag múinteoirí, foireann agus 
scoláirí atá ag freastal ar iar-bhunscoileanna nuair nach féidir fad 2m a choinneáil ón fhoireann nó ó 
scoláirí eile. “ 

 
“Ba chóir iarraidh ar gach scoláire ar scéim iompair iar-bhunscoile aghaidh clúdaigh a chaitheamh mura 
bhfuil cúis mhaith acu gan a leithéid a dhéanamh.” 

 
“Ní cóir d’aon cheann de na grúpaí seo a leanas aghaidh chlúdaigh a chaitheamh: 

 Aon duine le deacracht análú 

 Aon duine gan aithne gan urlabhra nó faoi éagumas 

 Aon duine nach féidir leis/léi aghaidh chlúdach a bhaint gan chúnamh 

 Aon duine a bhfuil riachtanais speisialta aige/aici agus a d’fhéadfadh a bheith trína chéile nó an-
mhíchompordach ag caitheamh aghaidhe clúdaigh, mar shampla, daoine faoi mhíchumas 
intleachta nó forbartha, le riochtaí sláinte meabhrach, imní céadfach nó íogaireacht thadhlach.” 



 
 

 
 

Tá an scoil ag oscailt arís. Tá na múinteoirí ag súil go 

mór le gach duine a fheiceáil. Tá siad ag obair go crua 

lena chinntiú go mbíonn an scoil slán do gach duine.  

Toisc gur féidir linn dul ar scoil arís, is féidir linn roinnt 

rudaí a dhéanamh chun muid féin agus daoine eile a 

choinneáil slán. Beidh a lán rudaí mar a bhí in ár scoil 

agus ár rang. Ní bheidh roinnt rudaí faoin ár scoil agus 

ár rang mar a bhí sular dúnadh an scoil i mí Márta. 
 
 

Is féidir an scéal seo a phearsanú do dhaltaí aonair trí na pictiúir agus/nó an fhoclaíocht a oiriúnú. 

Ag Dul ar Ais ar Scoil 

Seo linn ag ullmhú! 



Seo roinnt samplaí: 

Roimh don scoil dúnadh, bhíomar ábalta a bheith 

gar dár gcairde. 
 

 

Anois b’fhéidir go mbeidh orainn fanacht amach 

óna chéile nuair a bhímid ag súgradh. 
 

 
Is féidir an scéal seo a phearsanú do dhaltaí aonair trí na pictiúir agus/nó an fhoclaíocht a oiriúnú. 



Roimhe seo, bhíomar ag suí an-ghar dá chéile sa rang. 
 

B’fhéidir go mbeidh orainn fanacht amach óna chéile sa 

rang. Seo rud nua ach is bealach é le fanacht slán. 

Múinfidh na múinteoirí dúinn conas fanacht fada go 

leor amach ó dhaoine eile. 
 

 
 
 
 

Is féidir an scéal seo a phearsanú do dhaltaí aonair trí na pictiúir agus/nó an fhoclaíocht a oiriúnú. 



Seo bealaí eile ina mb’fhéidir go bhfuil an scoil difriúil: 

Roimhe seo Anois 
 

Bhíomar ábalta barróg a 

thabhairt dár gcairde 

agus seasamh in aice leo. 

Múinfidh an múinteoir 

dúinn conas fanacht 

fada amach ó dhaoine. 

Bí na pinn luaidhe agus 

na criáin céanna á úsáid 

againn go léir. 

Ní féidir linn ach ár bpinn 

luaidhe agus ár gcriáin féin 

a úsáid anois. 

Ní raibh maisc ar 

dhaoine ar scoil. 

B’fhéidir go mbeidh 

maisc ar roinnt daoine ar 

scoil. 

Bhí tionóil scoile againn 

agus tháinig gach duine le 

chéile. 

Ní féidir linn a lán daoine 

a bheith in aon áit 

amháin. 

Bhí na ranganna go léir 

ag súgradh le chéile sa 

chlós. 

Níl cead súgradh ach le 

daoine atá sa rang / sa 

ghrúpa céanna linn. 

Cad iad na hathruithe eile i DO scoil? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Is féidir an scéal seo a phearsanú do dhaltaí aonair trí na pictiúir agus/nó an fhoclaíocht a oiriúnú. 



 

Beidh orainn leanúint ar aghaidh ag ní ár lámha ar scoil. 
 
 

Conas mar a d’fhéadfadh tú a bheith ag mothú? 

B’fhéidir go bhfuil imní ar roinnt leanaí agus iad ag dul 

ar ais ar scoil. Tá sé sin ceart go leor. Má tá imní ort, is 

féidir leat labhairt le do thuismitheoirí nó do 

mhúinteoirí faoi seo. B’fhéidir go bhfuil imní ar pháistí 

eile freisin. Ná déan dearmad, is féidir linn a lán a 

dhéanamh chun fanacht slán: 

 Spás a choimeád idir gach duine 

 Ár lámha a ní go minic 

 Casacht nó sraothartach san uillinn le ciarsúr páipéir 

 Cloí le gnáthaimh agus rialacha ar scoil 

B’fhéidir go mothóidh rudaí difriúil ar dtús ach is 

féidir linn cabhrú le chéile chun cloí leis na rialacha. 
 

 

Is féidir an scéal seo a phearsanú do dhaltaí aonair trí na pictiúir agus/nó an fhoclaíocht a oiriúnú. 



B’fhéidir go bhfuil imní ort mar go mothaíonn tú 

uaigneach faoi dhaoine atá sa bhaile. Beidh siad sin 

uaigneach gan tusa freisin! Bhíomar go léir sa bhaile le 

chéile le fada agus dá bhrí sin ní hionadh go bhfuil an 

t-athrú deacair ar dtús. Ná déan dearmad go bhfuil tú 

le do chairde agus do mhúinteoirí ar scoil, agus le 

daoine eile a bhfuil cion acu ort, ar nós an príomhoide. 
 

 
Má tá aon imní eile ort, cé hiad na daoine le labhairt leo? 

 Is féidir leat labhairt le duine éigin sa bhaile 

 Is féidir leat insint don mhúinteoir nó don 

phríomhoide faoin imní ionas go gcuideoidh siad leat 

 Cibé imní atá ort, tá duine ann atá ag faire amach 

duit agus teastaíonn uathu cabhrú leat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is féidir an scéal seo a phearsanú do dhaltaí aonair trí na pictiúir agus/nó an fhoclaíocht a oiriúnú. 



Conas mar is féidir leatsa cabhrú le rudaí? 

 B’fhéidir go dtógfaidh sé tamall ar gach duine dul 

i dtaithí ar na rialacha agus tá sé sin ceart go leor. 

 Smaoinigh ar na rudaí go léir a bhfuil tú ag súil 

leo ar scoil ar nós do chairde a fheiceáil arís 

agus rudaí nua a fhoghlaim. 

 Má tá imní ort, bí cinnte go n-insíonn tú do 

dhaoine éigin a bhfuil cion acu ort ionas gur 

féidir leo cabhrú leat. 

 Bí ag faire amach do dhaoine a bhfuil gá acu le 

cara nó duine le súgradh leo. 

  Ná déan dearmad gur rud nua é seo do gach 

duine agus go bhfuil gach duine ag déanamh a 

dhícheall. 

 
Cad iad na rudaí is mó a bhfuil tú ag súil leo? 

 

 
 
 
 

Is féidir an scéal seo a phearsanú do dhaltaí aonair trí na pictiúir agus/nó an fhoclaíocht a oiriúnú. 



Cé na rudaí ba mhaith leat go ndéanfadh do 

mhúinteoir nuair a théann tú ar ais ar scoil? 
 

 
 

Tarraing pictiúr duit féin ar ais ar scoil! 
 

 
 
 

Is féidir an scéal seo a phearsanú do dhaltaí aonair trí na pictiúir agus/nó an fhoclaíocht a oiriúnú. 



Tá víreas in Éirinn agus ar fud an domhain.    ‘Coróinvíreas’ an t-ainm air. Mar gheall 

ar an víreas, bhí orainn fanacht ón scoil ó mhí Mhárta. Chuidigh sé sin linn fanacht slán.  

Anois tá  pleananna ag an rialtas agus ag scoileanna 
oscailt arís i mí Mheán Fómhair. 

 
Beidh a lán rudaí sa scoil mar an gcéanna i mbliana ar nós 
casadh le mo chairde agus foghlaim le mo mhúinteoir. 

 
Some                           B’fhéidir go mothóidh sé beagán difriúil dul ar ais 
ar scoil ar dtús. Beidh sé sin ok mar beidh na múinteoirí ann le cur i 
gcuimhne dúinn faoi na bealaí inar féidir linn cuidiú le chéile chun 
fanacht slán, ar nós: 

 Ár lámha a ní níos minicí, ag úsáid sláintitheoir láimhe, 
casacht/sraothartach isteach san uillinn nó ag úsáid ciarsúr páipéir, 
agus b’fhéidir fiú masc a chaitheamh. 

 B’fhéidir go mbeidh orainn fanacht amach ó dhaoine eile ar scoil. 

 Beidh orainn ár bpinn luaidhe, ár bpinn luaidhe daite agus ár leabhair 
féin a úsáid seachas iad a roinnt, mar a rinneamar cheana. 

Déanfaidh mise iarracht na rialacha a leanúint chun gach duine a choimeád slán.. 
 

B’fhéidir go ndéanfaidh roinnt daoine dearmad ar na rialacha nua. 
Cuideoidh an múinteoir linn na rialacha nua a leanúint. Táimid ag dul 
i dtaithí ar na rialacha nua seo le chéile. B’fhéidir go dtógfaidh sé seo 
am agus cleachtadh. Má bhíonn imní orm nach bhfuil duine ag 
leanúint na rialacha, is féidir liom labhairt leis an múinteoir. 

 
B’fhéidir go mbeidh dul ar ais ar scoil difriúil ar dtús, ach beidh sé ok. Beidh an 
múinteoir ann le cur i gcuimhne dom faoi na bealaí le gach duine a choinneáil slán. 

 

Níl sna híomhánna ach moltaí – tá fáilte roimh mhúinteoirí agus tuismitheoirí a n-íomhánna féin a úsáid. 


