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BROLLACH

D'fhorbair an Roinn Oideachais agus Scileanna agus 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Ag Fás Aníos Mar 
Leispiach, Aerach, Déghnéasach agus Trasinscneach: 
Acmhainn don OSPS agus OCG tríd an Seirbhís 
Tacaíochta um Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus 
Sláinte, i gcomhar le GLEN (Líonra um Chomhionannas 
Aerach agus Leispiach) agus BeLong To Youth Services. 

Tá sé i gceist go mbeidh an acmhainn seo mar 
thacaíocht do theagasc an Oideachais Chaidrimh 
agus Ghnéasachta (OCG) sa tsraith shóisearach agus 
shinsearach. Ní acmhainn leithligh é. Ba chóir í a úsáid i 
gcomhar le hábhair eile ar nós an acmhainn teagaisc – 
Ag Caint faoi Chaidreamh, ag Fáil Tuisceana ar Chúrsaí 
Gnéasachta (TRUST) sa tsraith shinsearach.

An aidhm atá leis ná an fheasacht agus tuiscint a mhéadú 
maidir le gnéaschlaonadh agus féiniúlacht inscne chun 
laghdú a dhéanamh ar na leibhéil claontachta agus 
leithcheala atá ann i gcoinne daoine leispiacha, aeracha, 
déghnéasacha agus trasinscneacha (LADT).

Ba mhaith linn ár mbuíochas agus meas a chur in 
iúl dóibh siúd uile a raibh baint acu le forbairt na 
hacmhainne, lena n-áirítear an comhlacht léiriúcháin 
'Crossing the Line' ar baineadh úsáid as a chlár faisnéise 
a bhí ina dhá chuid do RTÉ dar teideal ‘Growing Up 
Gay’ (Ag Fás Aníos mar Dhuine Aerach) don DVD, agus 
go háirithe do na daoine óga agus a dteaghlaigh a 
bhí rannpháirteach sa chlár faisnéise agus a thug cead 
dúinn a scéalta a chur isteach san acmhainn seo.

Glactar buíochas freisin le baill an ghrúpa oibre:

n  Pat Courtney, Comhordaitheoir Frithbhulaíochta, 
Seirbhís Tacaíochta OSPS

n  Siobhan Foster, Bainisteoir Réigiúnach,  Seirbhís 
Tacaíochta OSPS

n  Moira Germaine, Oifigeach Sinsearach um Chur 
Chun Cinn na Sláinte – Sláinte Ghnéasach, FSS, an 
Deisceart  

n  Sandra Irwin-Gowran, Stiúrthóir um Athrú 
Polasaí Oideachais, GLEN 

n  Carol-Anne O’Brien, Stiúrthóir Gníomhach 
Seirbhísí, BeLonG To Youth Services

n  Frances Shearer, Comhordaitheoir Náisiúnta,  
Seirbhís Tacaíochta OSPS
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RÉAMHRÁ
AG FÁS ANÍOS MAR LEISPIACH, 
AERACH, DÉGHNÉASACH AGUS 
TRASINSCNEACH: ACMHAINN 
DON OSPS/OCG

Rinneadh Ag Fás Aníos mar Leispiach, Aerach, Déghnéasach 
agus Trasinscneach: Acmhainn don OSPS/OCG (ar a nglaofar 
Ag Fás Aníos mar LADT feasta) a fhorbairt mar fhreagra ar 
iarratais a tháinig ó mhúinteoirí agus mic léinn le haghaidh 
ábhar acmhainne Éireannacha nuashonraithe don OCG. 

Aidhm na hacmhainne seo ná an tuiscint agus an fheasacht 
a mhéadú maidir le gnéaschlaonadh agus féiniúlacht 
trasinscne agus laghdú a dhéanamh ar an stiogma 
agus leithcheal atá ann i gcoinne daoine ar Leispiaigh, 
Aeraigh, Déghnéasaigh agus Trasinscnigh (LADT) iad. Má 
mhúintear faoi ghnéaschlaonadh, féiniúlacht trasinscne 
agus ceisteanna gaolmhara ar nós homafóibe féadfaidh 
sé seo a bheith an-éifeachtach chun dul i ngleic leis an 
mbulaíocht homafóbach, atá mar cheann amháin de na 
cineálacha ciaptha is coitianta a tharlaíonn do dhaoine óga 
LADT. D'fhéadfadh an homafóibe a bheith dírithe i gcoinne 
daoine óga ar LADT iad, chomh maith le daoine a cheaptar 
ar LADT iad nó iad siúd a d'fhéadfadh sé go bhfuil baill dá 
dteaghlach ina LADT. D'fhéadfadh sé cur isteach ar gach 
duine óg freisin a fheiceann é nó atá rannpháirteach ann.  

Tá sé mar aidhm ag an acmhainn freisin tuiscint níos fearr a 
fhorbairt i ndaoine óga maidir le bheith mar LADT, feasacht 
a mhúscailt maidir le ceisteanna a bhaineann le teacht 
amach, comhionannas agus meas a chothú laistigh de 
chreat um chearta an duine, agus eolas a chur ar fáil maidir 
leis na heagraíochtaí tacaíochta cuí.

Tá ‘Ag Fás Aníos mar LADT’ deartha le húsáid le gach 
aoisghrúpa ó bhliain a haon ar aghaidh, mar chuid den chlár 
cuimsitheach Oideachais Shóisialta, Phearsanta agus Sláinte 
(OSPS) sa tsraith shóisearach agus mar chuid den Oideachas 
Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) sa tsraith shinsearach.

Ní acmhainn é 'Ag Fás Aníos mar LADT' atá leagtha síos 
ná cuimsitheach. Ba chóir é a úsáid i gcomhar le hábhair 
acmhainne eile chun tacú le teagasc cláir bheartaithe agus 
chuimsithigh de OSPS/OCG. 

Tá an fhreagracht ar gach scoil lena chinntiú go bhfuil 
ábhair acmhainne OCG ar bith a úsáidtear i gcomhréir le 
héiteas agus polasaí OCG na scoile.

Is é atá i gceist le ‘Ag Fás Aníos mar LADT’ ná DVD agus 18 
gceacht ina theannta. Rinneadh an DVD a fhorbairt ó chlár 
faisnéise a bhí ina dhá chuid do RTÉ dar teideal ‘Growing 

Up Gay’ a bhreathnaigh ar eispéiris daoine óga leispiacha, 
aeracha, déghnéasacha agus trasinscneacha (LADT) ag fás 
aníos in Éirinn.

Sna ceachtanna pléitear na téamaí seo a leanas:

l  Saincheisteanna leispiacha, aeracha, déghnéasacha 
agus trasinscneacha (LADT) á dtuiscint

l  Féiniúlacht inscne/Daoine trasinscneacha

l  Ag teacht amach chugat féin agus chuig daoine eile

l  Caidrimh – cairdis agus grá

l  Claontacht agus leithcheal

l  Ceiliúrthaí agus tacaíochtaí.

Tá faisnéis chúlra in éineacht le gach plean ceachta don 
mhúinteoir. Cuirtear gluais de théarmaí ar fáil in Aguisín 2.

Rinneadh dul chun cinn suntasach le blianta beaga anuas 
maidir le caitheamh go comhionann le daoine LADT i sochaí 
na hÉireann. Tá léargas ginearálta de na príomhfhorbairtí 
curtha ar fáil sa réamhrá seo, chomh maith leis na 
príomhthorthaí ón taighde i dtaobh eispéireas daoine óga 
ar LADT iad. Ba chóir do mhúinteoirí eolas a chur ar an 
bhfaisnéis seo sula múineann siad na ceachtanna.  

OSPS AGUS OCG – AN 
COMHTHÉACS OIDEACHASÚIL I 
GCOITINNE

Aidhm ginearálta an oideachais is ea cur le forbairt gach 
gné den duine aonair. Aithnítear go forleathan anois go 
bhfuil OSPS chomh tábhachtach céanna do dhaoine óga 
is atá aon réimse eile den churaclam; tá na scoláirí in ann 
foghlaim fúthu féin agus maidir leis an gcaidreamh atá acu 
le daoine eile agus scileanna agus inniúlachtaí a fhorbairt 
ina mbeidh siad in ann a bheith rannpháirteach mar bhaill 
den tsochaí atá gníomhach agus freagrach. Beidh duine 
óg a bhfuil féinmheas ard aige/aici féin, a mhothaíonn slán 
agus a bhfuil féiníomhá dhearfach aige/aici in ann tairbhe 
níos mó a bhaint as saol na scoile agus as na suíomhanna 
foghlama éagsúla a chuirtear ar fáil ann. 

Is cuid lárnach é an tOideachas Caidrimh agus Gnéasachta 
(OCG) den OSPS sa tsraith shóisearach agus ní mór é 
mhúineadh freisin sa tsraith shinsearach. Is é atá i gceist 
le OCG ná próiseas ar feadh an tsaoil d'eolas agus tuiscint 
a fháil maidir le meonta, creidimh agus luachanna a 
fhorbairt i dtaobh féiniúlachta gnéasaí, caidreamh agus 
dlúthchaidrimh. 
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I suíomh na scoile is mar chuid lárnach é den soláthar 
oideachais i gcoitinne, a dhéanann iarracht forbairt 
an duine ina iomlán a chur chun cinn agus ina bhfuil 
comhtháthú na gnéasachta san áireamh sa tuiscint, fás 
agus forbairt phearsanta. Baineann sé seo le gach duine 
óg is cuma faoi ghnéaschlaonadh ná féiniúlacht inscne 
an duine. Tá na clocha míle forbartha do dhaoine óga ar 
LADT cosúil leis na cinn a bhíonn ag daoine óga eile, ach 
bíonn dúshláin bhreise i ndán do dhaoine óga LADT de 
bharr na heaspa tuisceana, claontachta agus leithcheala. 

Trí OCG agus tríd an acmhainn seo, cuirtear deiseanna 
foirmiúla ar fáil do dhaoine óga chun measúnú a dhéanamh 
ar réimse leathan eolais, tuairimí, meonta agus luachanna 
a fhaigheann siad. Ar an mbealach seo is féidir cabhrú leo 
luachanna a chur le chéile agus iompraíochtaí a bhunú 
laistigh de chreat morálta. Cé gurb iad na tuismitheoirí 
na príomhoideoirí sa réimse seo, tá ról lárnach ag na 
scoileanna freisin. Go hidéalach beidh tuismitheoirí agus 
scoileanna ag obair i gcomhpháirtíocht lena chéile chun 
oideachas caidrimh agus gnéasachta a chur ar fáil. 

Caithfidh na scoileanna gach gné den OCG a mhúineadh, 
an gnéaschlaonadh agus réimsí a bhaineann leis ina measc. 
Ní féidir gnéithe den chlár a fhágáil ar lár de dheasca 
éiteas na scoile. Ach, molann an Roinn Oideachais agus 
Scileanna gur chóir an clár a mhúineadh laistigh d'éiteas 
agus córas luachanna na scoile mar atá léirithe sa pholasaí 
OCG (Imlitir 0027/2208).

Aidhmeanna OCG

Tá aidhmeanna ar leith ag an OCG, atá ar fáil sa chreat 
iomlán don OSPS, mar seo a leanas:

l  Cabhrú le daoine óga cairdis agus caidrimh a 
thuiscint agus a fhorbairt

l  An tuiscint ar ghnéasacht a chur chun cinn

l  Dearcadh dearfach a chur chun cinn i dtaobh do 
ghnéasacht féin agus sa chaidreamh atá agat le 
daoine eile

l  Eolas ar an atáirgeadh an meas dó a chur chun cinn

l  Cur ar chumas dhaoine óga dearcthaí agus 
luachanna a fhorbairt i dtaobh a ngnéasachta i gcreat 
morálta, spioradálta agus sóisialta.

Cuspóirí OCG

Leis an OCG ba chóir go mbeadh scoláirí in ann na nithe 
seo a leanas a dhéanamh: 

l  An tuiscint agus scileanna a fháil atá riachtanach chun 
cairdis agus caidrimh shláintiúla a dhéanamh

l  Mothú féinfheasachta atá dearfach a fhorbairt, 
chomh maith leis na scileanna le féinmheas a chothú 
agus a chothabháil

l  A bheith ar an eolas faoi na bealaí éagsúla ina 
bhfásann agus ina n-athraíonn daoine aonair, go 
háirithe le linn na hógántachta, agus meas a fhorbairt 
don difríocht atá ann idir daoine aonair

l  Tuiscint a fháil ar fhiseolaíocht an duine go háirithe 
agus tagairt á déanamh don timthriall atáirgthe, 
torthúlacht an duine agus infhabhtuithe gnéas-
tarchurtha (STIanna)

l  Tuiscint a fháil ar fhorbairt agus féiniúlacht ghnéis 
agus breathnú ar na gnéithe den ghnéasacht, 
gnéasróil, steiréitíopáil, ceisteanna inscne agus 
tionchair chultúrtha ar an ngnéasacht ina measc

l  Meas a thabhairt do shaol an teaghlaigh agus do 
fhreagrachtaí tuismitheoirí

l  Straitéisí a fhorbairt le haghaidh cinntí agus 
gníomhaíochtaí atá i gcomhréir le hionracas morálta 
an duine agus a thugann meas do chearta agus dínit 
daoine eile

l  Scileanna a fhorbairt chun déileáil le brú ó 
phiaraí, coimhlintí agus bagairtí do shábháilteacht 
phearsanta. 

COMHTHÉACS NA SCOILE UILE

Timpeallacht na Scoile

óisis teagaisc agus foghlama ceangailte le forbairt 
phearsanta agus shóisialta. Féadann gach múinteoir 
agus ball foirne, gach rang agus gníomhaíocht seach-
churaclaim deiseanna a thabhairt chun forbairt phearsanta 
agus shóisialta an scoláire a fheabhsú. 

Tá timpeallacht scoile thacúil riachtanach má tá éifeacht le 
bheith ag an OSPS agus OCG. 

Ina leithéid de thimpeallaíocht:

l	 Mothaíonn daoine go bhfuil fiúntas ag baint leo féin

l	 Déantar an féinmheas a chothú

l	 Tá an meas, an chothroime agus an chaoinfhulaingt 
le feiceáil

l	 Cuirtear ionchais agus caighdeáin arda chun cinn

l	 Tá tacaíocht ar fáil dóibh siúd a bhfuil deacrachtaí 
acu

l	 An gnás ná cumarsáid oscailte

l	 Aithnítear iarrachtaí agus tugtar aitheantais dóibh

l	 Tá meas ar an uathúlacht/éagsúlacht

l	 Déileáiltear le coimhlintí go cruthaitheach

l	 Spreagtar an tionscnaíocht agus an chruthaitheacht

l	 Cuirtear luachanna sóisialta, morálta agus sibhialta 
chun cinn.
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Tuismitheoirí

Is iad na tuismitheoirí príomhoideoirí an linbh sa réimse 
caidreamh agus gnéasachta; tá siad ar an eolas faoin 
gcultúr ina maireann an duine óg agus faoi na luachanna 
reiligiúnacha, sibhialta, morálta agus pearsanta ar mian 
leo a thabhairt dóibh. Ba chóir go léireodh clár OCG 
scoile, a phleanáiltear i gcomhairle leis na tuismitheoirí, 
na luachanna seo. Ba chóir deiseanna a thabhairt do 
thuismitheoirí chun iad féin a chur ar an eolas faoi na 
hábhair teagaisc atá le húsáid sa rang, ar nós an DVD 
agus ceachtanna 'Ag Fás Aníos mar LADT'. Más mian 
leo, féadtar tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí tuismitheoirí 
chun na deiseanna oiliúna cuí a fhorbairt atá luíonn agus 
a chuireann leis na cláir scoilbhunaithe.

An Creat Morálta

Tá aidhmeanna an OCG leagtha amach i gcreat morálta, 
spioradálta agus sóisialta. Léireofar meon dearfach i 
dtaobh na gnéasachta i ndearcthaí freagracha agus 
measúla agus san iompraíocht i leith an duine é féin agus 
i leith daoine eile. Ní ábhar príobháideach agus pearsanta 
amháin é an iompraíocht ghnéis, ach tá impleachtaí 
sóisialta agus pobail i gceist freisin. Ba chóir go mbeadh 
na luachanna atá ar fáil i gclár OCG i gcomhréir le 
bunluachanna agus éiteas na scoile, mar atá leagtha 
amach i bpolasaí OCG na scoile. Tá dualgas ar an scoil a 
chinntiú go bhfuil na hábhair uile a úsáidtear i rang OCG 
feiliúnach do riachtanais na scoláirí agus go múintear é ar 
bhealach atá i gcomhréir le héiteas na scoile.

Éiteas na Scoile agus Daoine LADT

Ós rud é go bhfuil éiteas reiligiúnach ag líon mór 
scoileanna in Éirinn b'fhéidir go mbeidh roinnt ceisteanna 
ag múinteoirí áirithe maidir leis an gcaoi inar féidir lena 
scoil tabhairt faoi shaincheisteanna LADT agus meas a 
thabhairt d'éiteas reiligiúnach na scoile. D'fhormhuinigh 
forais Bainistíochta Scoile go sainráite, lena n-áirítear 
Comhchoiste na mBainisteoirí um Meánscoileanna a 
dhéanann ionadaíocht do thromlach na meánscoileanna 
Caitliceacha agus Protastúnacha, na hacmhainní atá 
deartha lena chinntiú go ndéantar daoine óga LADT 
a chuimsiú i scoileanna. (Féach ar Leathanach 10 le 
haghaidh tuilleadh eolais maidir leis na hacmhainní seo).

Polasaí Scoile

Tá eolas maidir le forbairt agus athbhreithniú a dhéanamh 
ar pholasaí OCG ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne 
Oideachais agus Scileanna: www.education.ie sa rannán 
Pearsanra Oideachais faoin gceannteideal Polasaithe agus 
Pleananna Scoile – OCG. Éilítear ar gach scoil polasaí OCG 
a fhorbairt i gcomhairle le múinteoirí, tuismitheoirí, an 
Bord Bainistíochta agus, de réir mar is cuí, leis na scoláirí. 
Léireoidh an polasaí OCG do gach scoil éiteas na scoile 

agus leagfar amach ann an creat morálta agus luachanna 
ina ndéanfar an OCG a theagasc. Tá an dualgas ar an 
múinteoir seomra ranga múineadh laistigh den chreat sin. 
Ba chóir soláthar a dhéanamh do mheasúnú leanúnach 
a dhéanamh ar an bpolasaí OCG i gcomhairle leis na 
páirtithe leasmhara cuí.

Straitéisí Teagaisc agus Foghlama

Baineann na modhanna teagaisc san OCG, mar atá i ngach 
cuid den OSPS, le gnóthú eolais, dearcthaí agus scileanna. 
Tá gá le stíl teagaisc oscailte agus éascaitheach agus le 
modheolaíochtaí rannpháirtíocha agus eispéireasacha.

Deiseanna Traschuraclaim

Féadfaidh múinteoirí a bhfuil saineolas acu i réimsí áirithe 
tacú le hobair an OCG ag céimeanna éagsúla den chlár. Sa 
tSraith Shinsearach féadfaidh múinteoirí Bitheolaíochta, 
Eacnamaíocht Bhaile agus Oideachais Reiligiúnaigh 
ionchur a dhéanamh. D'fhéadfadh an comhordú cur 
le deiseanna traschuraclaim agus cinnteofar soláthar 
cuimsitheach den OCG do gach scoláire.

An Pobal i gCoitinne

Nochtar réimse leathan de theachtaireachtaí éagsúla 
do dhaoine óga maidir le hiompraíocht agus féiniúlacht 
ghnéis. Ba chóir an cultúr ina maireann siad a chur san 
áireamh agus clár OCG á fhorbairt agus á theagasc. Má 
dhéantar comhairliúchán leis na scoláirí iad féin féadfaidh 
sé seo cur le héifeachtacht an chláir. Féadfaidh an pobal 
i gcoitinne tacú le hobair na scoile trí chainteoirí agus 
cuairteoirí a chur ar fáil chun tabhairt faoi ghnéithe áirithe 
den OCG. Ach, moltar go dtarlaíonn sé seo i gcomhthéacs 
cláir atá beartaithe agus cuimsitheach. Tá freagracht ar 
an scoil a chinntiú go bhfuil cainteoirí agus cuairteoirí 
ón taobh amuigh ar an eolas faoi pholasaithe OCG agus 
cosanta leanaí na scoile.

Cosaint Leanaí

Ba chóir go mbeadh gach ball foirne scoile ar an eolas 
faoi Nósanna Imeachta na Roinne Oideachais agus 
Scileanna um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus 
d'Iar-bhunscoileanna (www.education.ie). Cuireann na 
treoirlínte eolas ar fáil maidir leis an mbealach le déileáil 
le nochtadh mí-úsáide a dhéanann scoláire agus na 
céimeanna ba chóir a ghlacadh má dhéantar nochtadh nó 
má bhíonn ábhar imní ann faoi scoláire.

Tá an dualgas ar fhoireann na scoile a chinntiú go 
dtuigeann scoláirí na teorainneacha rúndachta. Má bhíonn 
duine óg i mbaol tá dualgas ar bhall foirne an t-eolas seo 
a thabhairt don duine cuí sa scoil nó do thuismitheoirí an 
duine óig. 
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Sna Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí sonraítear má 
thagann an scoil ar an eolas go bhfuil duine óg gníomhach 
go gnéasach faoin aois toilithe tá dualgas ar an scoil é a 
chur in iúl dá t(h)uismitheoirí. An aois dleathach toilithe in 
Éirinn ná 17 mbliana d'aois do bhuachaillí agus do chailíní 
do ghnéas heitrighnéasach agus homaighnéasach.

Ag Tacú le Forfheidhmiú Éifeachtach an OCG

Tá dúshlán ag baint le gach cineál teagaisc ach tá dúshlán 
ar leith ag baint le OCG a theagasc: éilítear raon scileanna 
agus leibhéal ard íogaireachta. Is ar an gcúis seo nár chóir 
OCG a thabhairt do mhúinteoirí nach bhfuair oiliúint, nó 
mura ndeachthas i gcomhairle leis an múinteoir roimh ré.

D'fhéadfadh comhairle agus treoir a bheith ag teastáil ó 
mhúinteoirí OCG óna gcomhghleacaithe, ón bpríomhoide 
agus ón mBord Bainistíochta, go háirithe má bhíonn 
soiléiriú saincheisteanna éitis de dhíth.

Tá gá le cumarsáid agus comhoibriú atá pleanáilte idir 
iad siúd atá ag teagasc OCG agus iad siúd atá bainteach 
le cúram tréadach agus treoir i scoil.  Ar mhaithe le 
cothromaíocht inscne, ba chóir an fhreagracht leis an 
OCG/OSPS a theagasc a chomhroinnt go cothrom idir 
múinteoirí fireanna agus baineanna más féidir.

An Múinteoir OCG

An caidreamh idir an múinteoir agus an scoláire is ea an 
bhunghné d'fhoghlaim rathúil i ngach réimse d'oideachas 
ach is fíor go mór é seo ó thaobh an OCG, de bharr cineál 
nádúrtha an ábhair. Gníomhaíonn scoláirí go maith do 
mhúinteoirí a léiríonn údaracht agus ionbhá agus atá 
sásta éisteacht agus meas a thabhairt dá dtuairimí. Ag 
an am céanna ní mór don mhúinteoir a bheith in ann 
teorainneacha agus srianta a leagan amach. Ba chóir 
do mhúinteoirí OCG na pointí seo a leanas a chur san 
áireamh:

l	 Le forbairt agus oiliúint ghairmiúil leanúnach do 
gach múinteoir den OCG/OSPS cuirfear an OCG i 
bhfeidhm go héifeachtach.

l	 Ní mór tuiscint agus eolas a bheith ag múinteoirí 
a cheaptar le OCG/OSPS a theagasc ar raon 
modheolaíochtaí gníomhacha agus eispéireasacha a 
bhaineann le hoideachas sa réimse seo.

l	 Ba chóir go mbeadh gach múinteoir OCG sa tSraith 
Shinsearach ar an eolas faoin bhfoghlaim a rinne 
na scoláirí roimhe sa tSraith Shóisearach in OCG/
OSPS agus cé mhéad atá ar eolas ag na scoláirí faoi 
mhodheolaíochtaí rannpháirtíocha. Más bealach nua 
oibre é seo do ghrúpa, ba chóir na modheolaíochtaí 
rannpháirtíocha a thabhairt isteach de réir a chéile 
agus go cúramach.

l	 Ba chóir go mbeadh múinteoirí ar an eolas faoi 
pholasaí OCG a scoile, go háirithe ó thaobh roinnt 
de na saincheisteanna morálta íogaireachta a 
d'fhéadfadh teacht aníos i rang OCG. Níl sé de 
cheart ag scoil aon ghné den OCG a fhágáil ar lár, 
ach tá sé de cheart aici a chinntiú go ndéantar na 
topaicí a theagasc ar bhealach atá i gcomhréir le 
héiteas na scoile. Tá an dualgas ar an múinteoir OCG 
na luachanna a léirítear i bpolasaí OCG na scoileanna 
a leagan síos ar bhealach ina bhfuil meas ann do 
gach duine. Is féidir é seo a dhéanamh agus ag an 
am céanna ligean do na scoláirí a ndearcthaí agus 
tuairimí a léiriú ar bhealach measúil.

l	 Tá an múinteoir freagrach as a chinntiú gur 
timpeallacht shábháilte é an seomra ranga do 
scoláirí. Bealach leis an atmaisféar seo a chothú 
ón tús is ea cabhrú le scoláirí na bunrialacha a 
bhunú le hobair a dhéanamh i gcomhar lena chéile 
mar ghrúpa. Le haghaidh tuilleadh eolais air seo 
féach ar Ábhair Acmhainne don OCG – an tSraith 
Shinsearach, leathanach 11.

l	 Ós rud é go mbaineann a lán de na gníomhaíochtaí 
san acmhainn 'Ag Fás Aníos mar LADT' le scoláirí ag 
déanamh plé i bpéirí agus i ngrúpaí, ba chóir don 
mhúinteoir a chinntiú go bhfuil na scoláirí ar an eolas 
gur scil í an éisteacht lena n-áirítear meas a léiriú do 
thuairimí agus do phríobháideachas duine eile.

l	 Ba chóir do mhúinteoirí a bheith íogair i leith 
riachtanas scoláirí de gach gnéaschlaonadh agus 
féiniúlacht inscne.

l	 B'fhéidir go mbeidh gá le teorainneacha a leagan 
síos do scoláirí ó thaobh cad is féidir a phlé agus ó 
thaobh na gceisteanna is féidir a fhreagairt i rang 
OCG.

l	 De bharr íogaireachta líon mór topaicí san OCG ba 
chóir do mhúinteoirí a bheith ar an eolas faoin raon 
tacaíochtaí tréadacha agus comhairlithe atá ar fáil 
laistigh den scoil agus lasmuigh den scoil. Tá liosta de 
na gníomhaireachtaí cuí le fáil in Aguisín 1.

MEASÚNÚ AGUS TEASTASÚ AN 
OSPS/OCG

Caithfear measúnú agus meastóireacht a dhéanamh san 
OSPS agus OCG sa tSraith Shinsearach. Tá bealaí éagsúla, 
mar seo a leanas, inar féidir é seo a dhéanamh:

Féinmheasúnú an Scoláire

Is féidir a leithéid measúnaithe a dhéanamh i rang trí 
cheistneoirí agus/nó bileoga oibre a chur ar fáil do 
scoláirí inar féidir leo an dul chun cinn nó an fhoghlaim a 
dhéanann siad a thaifeadadh.
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Féadtar iad seo a choinneáil i bhfillteán. Nó is féidir scoláirí a 
spreagadh le dialann a choinneáil ina ndéantar taifeadadh 
ar an bpríomhfhoghlaim a dhéanann siad. Beidh roinnt 
de na torthaí den fhéinmheasúnú príobháideach ach san 
acmhainn seo spreagtar scoláirí aiseolas a chur ar fáil don 
mhúinteoir ar fhiúntas na ngníomhaíochtaí molta. Leis 
seo beidh an múinteoir in ann an clár OCG a leasú nó a 
leathnú amach i gcomhthéacs thuairimí na scoláirí.

Measúnú ar Scoláirí

Féadfaidh measúnú ar obair agus scileanna na scoláirí a 
bheith i gceist leis seo trí thascanna ar leith, obair bhaile 
nó obair tionscadail. D'fhéadfadh na scoláirí samplaí 
den obair a rinneadh san OSPS/OCG a choinneáil i 
bhfillteán mar thaifead gnóthachtála. Ba chóir breathnú 
ar an bhféidearthacht go mbronnfadh an scoil teastas 
críochnúcháin ag deireadh an téarma, na bliana nó an 
mhodúil oibre.

Meastóireacht a dhéanamh ar an gClár

Is é atá i gceist leis seo ná meastóireacht leanúnach ar 
struchtúr an chláir, na ábhair agus na modheolaíochtaí 
teagaisc i scoil. D'fhéadfadh scoláirí, tuismitheoirí, 
múinteoirí agus na Boird Bhainistíochta ionchur a 
dhéanamh anseo.

CAD É A INSÍONN AN TAIGHDE 
DÚINN FAOI DHAOINE ÓGA 
LADT AGUS AN SCOIL
Aithnítear go forleathan go bhfuil scoláirí LADT mar 
chuid de gach pobal scoile agus dá dheasca sin ní mór do 
scoileanna a bheith uileghabhálach sna cláir a chuireann 
siad ar fáil d'fhonn a chinntiú go mothaíonn na scoláirí 
uile gur fiú iad agus go dtugtar tacaíocht dóibh agus gur 
féidir leo a lánacmhainneacht a bhaint amach dá réir. 

I dtaighde in Éirinn1 léirítear arís is arís eile go mbíonn taithí 
diúltach ar scoil ag líon mór daoine óga a aithníonn gur 
duine leispiach, aerach, déghnéasach nó trasinscneach é/í 
agus mar gheall ar a bheith curtha faoin strus seo tá siad 
níos mó i mbaol:

l  gan a lánacmhainneacht a bhaint amach

l  lagmheas air/uirthi féin a fhorbairt

l  an scoil a fhágáil go luath

l  fadhbanna meabhairshláinte a bheith acu

l  baint a bheith acu in iompraíocht féindíobhála. 

I dtuarascáil2 a bhí maoinithe ag an Oifig Náisiúnta 
um an Fhéinmharú a Chosc d'Fheidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte rinneadh iniúchadh ar an taithí a bhí 
ag 1,110 duine leispiacha, aeracha, déghnéasacha agus 
trasinscneacha (LADT) in Éirinn. Fuarthas amach gurb é an 
aois is coitianta do dhaoine nuair a fhaigheann siad amach 
gur leispiach, aerach, déghnéasach nó trasinscneach iad 
ná ag 12 bhliain d'aois agus an aois is coitianta nuair a 

nochtann siad a ngnéaschlaonadh nó féiniúlacht inscne 
do dhaoine eile (‘teacht amach’) don chéad uair is ea 17 
mbliana d'aois.  Baineann roinnt de na príomhthorthaí ón 
staidéar seo maidir leis an taithí ar scoil le bheith sábháilte, 
le bheith in ann a bheith rannpháirteach go hiomlán agus 
le tacaíocht do dhaoine óga LADT ar scoil.

Sábháilteacht ar Scoil

l  Thuairiscigh 58% go raibh bulaíocht homafóbach ina 
scoileanna;

l  Ghlaoigh comhscoláirí ainmneacha maslacha ar níos 
mó ná 50% díobh; 

l  Thuairiscigh 34% díobh gur tháinig ráitis 
homafóbacha ó mhúinteoirí agus baill foirne eile;

l  Rinne piaraí bagairt go fisiciúil ar 25% díobh;

l  Rinne comhscoláirí bagairtí ó bhéal ar 40% díobh 
toisc gur ceapadh gur LADT iad. 

Rannpháirtíocht ar Scoil

l  Mhothaigh 72% díobh nach bhféadfaidís feidhmiú 
mar a dhéanfaidís go nádúrtha

l  Bhí 20% díobh a d'admhaigh go raibh siad as láthair 
ón scoil toisc gur mhothaigh siad go raibh bagairt 
orthu nó toisc go raibh faitíos orthu go ngortófaí iad 
ar scoil.

l  D'fhág 5% díobh an scoil go luath mar gheall ar 
an gcaoi ar caitheadh leo de bharr a bhféiniúlachta 
LADT.

Tacaíocht ar Scoil

l  Dúirt 60% díobh nach raibh múinteoir ná duine fásta 
eile sa scoil lena bhféadfaidís labhairt.

l  Dúirt 4% díobh go raibh plé oscailte maidir le 
saincheisteanna LADT ag seimineáir frithbhulaíochta.

l  Dúirt 4% díobh go raibh polasaí i scríbhinn chun 
scoláirí LADT a chosaint ó bhulaíocht homafóbach. 

Leis an eolas nua seo maidir leis an tionchar a bhíonn 
ag bulaíocht homafóbach, chomh maith leis an gcaoi a 
bhfuil scoláirí LADT ag éirí níos feiceálaí anois i scoileanna, 
tá dúshláin nua ann do scoileanna. Is é atá i gceist leis 
an acmhainn seo ná tacaíocht a thabhairt agus sinn ag 
tabhairt faoi na dúshláin seo chomh maith le cabhrú le 
scoileanna riachtanais an churaclaim a chomhlíonadh.

1  Mayock, P., Bryan, A., Carr, N. and Kitching, K. (2009). Supporting LGBT 
Lives: A Study of Mental Health and Wellbeing of Lesbian, Gay, Bisexual 
and Transgender People. GLEN And BeLong To Youth Services, Dublin.

  Minton, S., Dahl, J. O’Moore, T., Mona, A. and Donnelly, T. (2008). “An 
Exploratory Survey of the Experiences of Homophobic Bullying Among 
Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered Young People in Ireland.” 
Irish Educational Studies. Vol. 27, No. 2, June 2008, 177-191. 

  Norman, J. and Galvin, M. (2006). Straight Talk: An Investigation of 
Attitudes and Experiences of Homophobic Bullying in Second-Level 
Schools. Dublin City  University: Centre for Educational Evaluation, 
Dublin.

2  Mayock, Bryan, Carr and Kitching (2009).
  Supporting LGBT Lives: A Study of the Mental Health and Well-being of 

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People. GLEN And BeLong To Youth 
Services, Dublin.
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REACHTAÍOCHT AGUS POLASAÍ 
NÁISIÚNTA A BHAINEANN LE 
DAOINE LADT
Tá polasaithe agus reachtaíocht náisiúnta atá ag dul i méid 
a bhaineann go díreach le daoine leispiacha, aeracha, 
déghnéasacha agus trasinscneacha, agus seo a leanas na 
príomhréimsí a dhéantar a leathnú amach thíos:

l  Reachtaíocht Comhionannais

l  Comhpháirtíocht Shibhialta do lánúineacha 
comhghnéis

l  Grúpa Oibre na Roinne Oideachais agus Scileanna 
maidir le Comhrac in Aghaidh na Bulaíochta i 
Scoileanna

l  Acmhainní Polasaí Tacaithe na Roinne Oideachais & 
Scileanna do Scoileanna

l  An Reachtaíocht um Aithint Inscne Atá Ag Teacht 
Aníos.

Reachtaíocht Comhionannais

Déantar daoine LADT a chosaint ón leithcheal san 
fhostaíocht (An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta, 
1998) agus in earraí agus seirbhísí (Achtanna um Stádas 
Comhionann 2000 go 2011). Ciallaíonn sé seo go bhfuil 
sé neamhdhleathach d'fhostóir nó do scoil leithcheal a 
dhéanamh i gcoinne daoine ar bhonn a ngnéaschlaonta 
nó a bhféiniúlacht inscne (tá daoine trasinscneacha faoi 
chosaint ar an mbonn inscne). 

An príomhphíosa reachtaíochta a thugann cosaint 
do dhaoine óga LADT ar scoil is ea an tAcht um 
Stádas Comhionann. Is iad seo a leanas aidhmeanna 
phríomhfhorálacha an Achta:

l  Comhionannas deiseanna a chur chun cinn

l  Cosc a chur ar an leithcheal ar naoi bhforas ar leith 
(inscne, stádas sibhialta (pósta), stádas teaghlaigh, 
gnéaschlaonadh, reiligiún, aois, cine, Ballraíocht den 
phobal Taistealaithe, agus míchumas.

l  Cosc a chur ar chiapadh ar na forais seo agus cosc a 
chur ar ghnéaschiapadh

l  Éileamh a dhéanamh go bhfreastalófaí go réasúnta 
ar dhaoine faoi mhíchumas

l  Go mbeidh gníomhaíocht dhearfach ann.

Freagrachtaí na Scoileanna ó thaobh an Achta um 
Stádas Comhionann 

Ní mór do dhuine atá freagrach as feidhmiú scoile cosc 
a chur ar chiapadh a dhéanamh ar scoláire scoile (nó 
duine ar bith eile a bhfuil de cheart aige/aici a bheith 
sa scoil) de dheasca a g(h)néaschlaonta nó a (h)inscne 
nó gnéaschiapadh a dhéanamh air/uirthi. Tá scoileanna 

faoi dhliteanas freisin do leithcheal nó do chiapadh a 
dhéanann fostaí (an fhoireann teagaisc agus chúnta san 
áireamh) cibé ar tharla sé nó nár tharla sé agus an scoil ar 
an eolas faoi nó é ceadaithe ag an scoil. 

An tAcht um Chomhpháirtíocht Shibhialta agus 
Chearta Áirithe de Chomchónaitheoirí 2010

San Acht seo tá lánúineacha comhghnéis in ann 
comhpháirtíocht shibhialta a chlárú beagnach ar an gcaoi 
chéanna is a ndéanann lánúineacha ina bhfuil fear agus 
bean nuair a phósann siad. Tá raon chomh leathan agus 
fairsing de chearta agus oibleagáidí dlíthiúla a ghlacann 
comhpháirtithe sibhialta nuair a chláraíonn siad mar 
chomhpháirtithe sibhialta, go bhfuil siad beagnach mar 
an gcéanna leo siúd a bhaineann le pósadh. San áireamh 
caitear mar an gcéanna is a chaitear le lánúineacha 
pósta thar raon iomlán réimsí mar seo a leanas: 
cothabháil, oidhreacht agus comharbas, leas sóisialach, 
pinsin, cánachas, inimirce, saoránacht, comharbas agus 
buanchumhachtaí aturnae. Tá comhpháirtí sibhialta, 
ar nós céile atá pósta, faoi chosaint sa reachtaíocht 
comhionannais – san fhostaíocht agus i soláthar seirbhísí.

Bearna thábhachtach atá sa reachtaíocht um 
Chomhpháirtíocht Shibhialta is ea na forálacha a 
bhaineann le bheith mar thuismitheoir. Tá líon mór daoine 
LADT ar tuismitheoirí iad agus tá líon na ndaoine agus 
lánúineacha LADT a bhfuil leanaí acu ag dul i méid. Ach, 
faoi láthair ní féidir le duine atá i gcaidreamh comhghnéis 
nach tuismitheoir fola é/í iarratas a dhéanamh le 
haghaidh caomhnóireachta.  Chomh maith leis sin, cé 
go bhfuil duine aonair de ghnéaschlaonadh ar bith in 
ann iarratas a dhéanamh chun uchtáil a dhéanamh 
ní féidir le lánúineacha comhghnéis nó lánúineacha 
de chomhpháirtíocht shibhialta iarratas a dhéanamh 
chun uchtáil a dhéanamh. Is iad lánúineacha pósta 
(heitrighnéasaigh) na lánúineacha amháin atá in ann 
iarratas a dhéanamh le huchtáil a dhéanamh. 

Ach, sa Chlár Rialtais reatha tá gealltanas ann reachtaíocht 
a thabhairt isteach chun an tAcht um Chomhpháirtíocht 
Shibhialta a leasú chun tabhairt faoina bhfuil fágtha ar lár 
maidir le leanaí.  

Grúpa Oibre na Roinne Oideachais agus Scileanna 
maidir le Comhrac in Aghaidh na Bulaíochta i 
Scoileanna

I mí na Bealtaine 2012 bhunaigh an Roinn Oideachais agus 
Scileanna Grúpa Oibre Chun Dul i nGleic leis an mBulaíocht, 
an bhulaíocht homafóbach, an chibearbhulaíocht agus 
an bhulaíocht chiníoch ina measc. Déanfaidh an Grúpa 
Oibre plean gníomhaíochta cuimsitheach a fhorbairt 
maidir le comhrac in aghaidh na bulaíochta, an bhulaíocht 
homafóbach san áireamh, ina mbeidh ról ag na páirtithe 
leasmhara oideachais uile. 
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Reachtaíocht um Aithint Inscne 

Faoi láthair in Éirinn tá an Coinbhinsiún Eorpach um 
Chearta an Duine á shárú sa chaoi nach bhfuil aon fhoráil 
ann do dhuine trasinscneach le go ndéanfaí a dteastais 
breithe a leasú chun a bhfíorinscne a léiriú.

Mar fhreagra do rialú Ard-Chúirte bhunaigh an Rialtas 
Grúpa Oibre Idir-rannach chun comhairle a chur maidir 
le reachtaíocht. Rinne an Grúpa líon moltaí don Rialtas 
in 2011 lena n-áirítear gur chóir don Stát reachtaíocht a 
thabhairt isteach chun aitheantas foirmiúil a thabhairt do 
'inscne athraithe de thrasghnéasaigh a rinne an t-athrú 
buan go dtí an inscne is rogha leis/léi'. Leis an aithint 
fhoirmiúil seo bheadh sé de cheart teastas breithe nua a 
fháil. 

Sa Chlár Rialtais reatha tá gealltanas ann lena chinntiú ‘go 
mbeidh an aithint dhlíthiúil ag daoine trasinscneacha 
agus beidh siad faoi na cosaintí den reachtaíocht 
comhionannais’. 

Acmhainní Polasaí Tacaithe na Roinne Oideachais 
agus Scileanna do Scoileanna 

Tá sraith acmhainní do na heochairdhaoine i scoileanna 
curtha ar fáil ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, GLEN 
(Líonra um Chomhionannas Aerach agus Leispiach) agus 
príomh-chomhpháirtithe oideachais chun tacú le scoláirí 
LADT agus chun tabhairt faoin mbulaíocht homafóbach. 
Tá an tsraith d'acmhainní comhlántacha leagtha amach 
thíos. Tá an acmhainn deiridh sa tsraith á hullmhú faoi 
láthair agus is ann a chuirfear treoirlínte ar leith do Bhoird 
Bhainistíochta maidir lena a bhfreagrachtaí chun tacú le 
scoláirí LADT. 

l  Scoláirí Leispiacha, Aeracha agus Déghnéasacha 
in Iar-bhunscoileanna: Treoir do Phríomhoidí 
agus do Cheannairí Scoile (2009). Arna fhoilsiú 
ag an Roinn agus GLEN (le tacaíocht ón JMB, IVEA, 
ACCS, NAPD, NPCpp, ASTI agus TUI3) cuireann an 
acmhainn moltaí coincréiteacha ar fáil maidir le 
polasaí, cláir, cleachtas agus conas é seo a chur in 
iúl do LAD agus scoláirí eile. Tá sé ar fáil i nGaeilge 
freisin.

l  Scoláirí Leispiacha, Aeracha agus Déghnéasacha 
á gCuimsiú i bPolasaithe Scoile: Treoirlínte do 
Phríomhoidí (2011). Arna fhoilsiú ag an NAPD, 
an Roinnn agus GLEN, cuireann an acmhainn seo 
treoirlínte ar leith ar fáil maidir leis an gcaoi lena 
chinntiú go gcuirtear scoláirí LADT san áireamh agus 
na sainscheisteanna a bhfuil tionchar acu orthu i 
réimsí polasaí ar leith, ar nós bulaíocht homafóbach.

l  Ag Tacú le Scoláirí Leispiacha, Aeracha, 
Déghnéasacha agus Trasinscneacha: Ról na 
dTreoirchomhairleoirí (2010). Arna fhoilsiú 
agNCGE4 i gcomhar le GLEN san acmhainn seo 

 cuirtear comhairle ar na Treoirchomhairleoirí agus iad  
 ag tacú le scoláirí LADT.

l  Ag Tacú le Scoláirí Leispiacha, Aeracha 
agus Déghnéasacha: Ról na Múinteoirí 
(nuashonraithe 2011). Arna fhoilsiú ag an ASTI, TUI 
agus GLEN san acmhainn seo cuirtear leideanna ar 
fáil do mhúinteoirí maidir leis an gcaoi inar féidir leo 
tacú le scoláirí LADT agus tabhairt faoin mbulaíocht 
homafóbach agus na hainmneacha maslacha a 
nglaoitear orthu.

3  JMB - Comhchoiste na mBainisteoirí; IVEA - An Cumann 
Gairmoideachais in Éirinn; ACCS - Cumann na Scoileanna Pobail agus 
Cuimsitheacha; NAPD - Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na 
bPríomhoidí Tánaisteacha; NPCpp - Comhairle Náisiúnta Tuismitheoirí 
iar-bhunscoileanna; ASTI - Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire; TUI - 
Aontas Múinteoirí Éireann.

4 NCGE - Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas.
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Rinneadh na ceachtanna seo a dhearadh le bheith 
múinte i gcomhthéacs chlár OSPS níos leithne, san 
ord ina dtaispeántar iad. Ag brath ar struchtúr 
chlár an OSPS sa scoil, b'fhéidir gur mhian leis an 
múinteoir roghnú a dhéanamh ó na ceachtanna, nó 
iad a theagasc in ord difriúil.

Má dhéanann múinteoir cinneadh an t-ord a athrú, 
moltar dó nó di a chinntiú go bhfuil na scoláirí ar 
an eolas faoi na bunrialacha agus an teanga atá i 
gCeacht a hAon.

Ba chóir tús a chur leis na ceachtanna OSPS uile ag 
tagairt do na bunrialacha agus teorainneacha, ach 
tá tábhacht ar leith maidir leis an topaic seo, ós rud 
é go bhfuil roinnt de na dearcthaí diúltacha agus 
steiréitíopaí fós ann ó thaobh an ghnéaschlaonta 
agus féiniúlachta inscne. 

San áireamh sna bunrialacha bheadh na samplaí 
seo a leanas: ag éisteacht, meas a léiriú do thuairimí 
daoine eile, gan a bheith ag magadh faoi dhaoine 
eile. 

Déanann líon mór de na ceachtanna tagairt don 
úsáid a bhaineann scoláirí as dialann chun taifeadadh 
a dhéanamh ar a smaointe agus ar a dtuairimí maidir 
le topaic. Ba chóir breathú air seo mar dhialann 
mhachnaimh inar féidir le scoláirí athbhreithniú a 
dhéanamh ar an gcaoi ina n-athraíonn a dtuairimí 
agus smaointe thar cúrsa modúil oibre. 

Baineann líon mór de na ceachtanna úsáid as 
modhanna oibre i ngrúpaí; leis seo tá timpeallacht 
seomra ranga an-sábháilte agus tacúil de dhíth. 
Mura féidir a leithéid timpeallachta a chur ar fáil, 
b'fhéidir go mbeadh an múinteoir ag iarraidh na 
modheolaíochtaí a chur in oiriúint agus úsáid níos 
mó a bhaint as plé a dhéanamh leis an rang uile 
seachas plé a dhéanamh i ngrúpaí beaga.

Ba chóir do mhúinteoirí a mhíniú do scoláirí, cé go 
dtugann an rang OSPS deis don rang tuairimí a phlé 
agus a chomhroinnt, ní hé an áit cheart é le heolas 
a nochtadh atá pearsanta nó íogair, faoin duine é 
féin nó faoi dhuine eile, ach go háirithe más rud 

é nár roinneadh an t-eolas sin le duine iontaofa 
roimhe sin. Más mian le scoláire rud éigin a phlé atá 
pearsanta nó íogair féadtar moladh dóibh labhairt 
leis an múinteoir i ndiaidh an ranga, nó le duine 
fásta iontaofa eile, nó teagmháil a dhéanamh le 
heagras tacaíochta cuí, ar nós na n-eagras a luaitear 
in Aguisín 1.

Agus an topaic seo á plé ba chóir do mhúinteoirí a 
bheith íogair go bhféadfadh roinnt scoláirí sa rang 
a bheith ina nduine leispiach, aerach, déghnéasach 
nó trasinscneach, nó b'fhéidir go mbeadh baill 
dá dteaghlach. Ach, níor chóir do mhúinteoirí a 
bheith den bharúil faoi fhéiniúlacht duine éigin, ná 
ceisteanna díreacha a chur. 

Mar a shonraítear sa réamhrá (féach ar Leathanach 
p6) tá gach scoil freagrach as a chinntiú go mbaintear 
úsáid as na hábhair acmhainne OSPS/OCG uile ar 
bhealach a luíonn isteach le héiteas na scoile, mar 
atá leagtha síos i bpolasaí OCG na scoile. Ba chóir go 
mbeadh an múinteoir ar an eolas faoi pholasaí OCG 
na scoile. Féadtar labhairt faoi na luachanna atá mar 
bhunús den pholasaí agus ag an am céanna é a éascú 
do na scoláirí plé a dhéanamh faoi na dearcthaí agus 
luachanna ar bhealach measúil.

An aois toilithe do chaidreamh collaí, is cuma más 
duine heitrighnéasach nó homaighnéasach atá i 
gceist, is ea 17 mbliana d'aois do bhuachaillí agus do 
chailíní.

Baintear úsáid as na litreacha LADT, a sheasann do 
leispiach, aerach, déghnéasach agus trasinscneach, 
trí na ceachtanna ar fad. 

D'fhonn cabhrú leis na ceachtanna a chomhtháthú le 
curaclam an OSPS, liostaítear na modúil OSPS chuí ag 
tús na gceachtanna.

Moltar do mhúinteoirí eolas a thabhairt do scoláirí 
maidir le heagraíochtaí tacaíochta – féach ar Aguisín 
1. Tá tábhacht ar leith ag an eagraíocht BeLonG To 
do scoláirí atá aerach, leispiach, déghnéasach nó 
trasinscneach nó a bhfuil a gclaonadh gnéasach nó a 
bhféiniúlacht inscne á ceistiú acu.

CEACHTANNA A THEAGASC 
DON TSRAITH SHÓISEARACH
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CEACHT 
AN TSRAITH SHÓISEARACH

1 

Aidhm

Scoláirí a chur ar a gcumas chun feasacht a 
fhorbairt maidir le cumarsáid mheasúil agus 
úsáid na teanga suí ó thaobh saincheisteanna 
leispiacha, aeracha, déghnéasacha agus 
trasinscneacha. Baintear úsáid as na litreacha 
LADT go coitianta chun seasamh le haghaidh 
leispiach, aerach, déghnéasach agus 
trasinscneach.

Torthaí Foghlama

Seo na torthaí a bheidh ag scoláirí:
(i)  Tuiscint níos fearr a bheith acu ar chuid 

den teanga atá in úsáid maidir le daoine 
Leispiacha, Aeracha, Déghnéasacha agus 
Trasinscneacha 

(ii)  Machnamh a dhéanamh ar thionchar na 
cumarsáide dímheasúla

(iii)  A bheith níos mó ar an eolas faoin 
mbealach le cumarsáid mheasúil a 
dhéanamh maidir leis an topaic de 
ghnéaschlaonadh.

Ábhair Scoláirí

Ceacht 1, Bileog Oibre 1, Stór Focal (gearrtha 
i gcártaí)

Ábhair Múinteoirí

Cóip de Chód Iompraíochta na Scoile.

CUMARSÁID MHEASÚIL
Nasctar an ceacht seo le modúil OSPS de Bhliain a hAon: Scileanna Cumarsáide - ‘Cuir Tú Féin in Iúl’ 
agus ‘Ag Foghlaim Conas Éisteacht’, agus OCG - ‘Meas á Léiriú Dom Féin agus do Dhaoine Eile’.

Faisnéis Chúlra don 
Mhúinteoir 

Go minic bíonn taithí ag daoine ar leispiaigh, aeraigh, 
déghnéasaigh agus trasinscnigh (LADT) iad de 
dhearcthaí diúltacha ó dhaoine eile, féach ar thorthaí 
taighde ar Leathanach 8 agus Leathanach 30. Féadfaidh 
sé seo a bheith i bhfoirm claontachta folaigh, teanga 
mhaslach agus ionsaí fisiciúil. 

Sa cheacht seo tugtar an deis do dhaoine óga machnamh 
a dhéanamh ar na bealaí ina ndéanann siadsan agus a 
bpiaraí cumarsáid lena chéile, agus foghlaim faoi bhealaí 
measúla le cumarsáid a dhéanamh. 

Cé go bhfuil an gnéaschlaontaí éagsúla ann, de ghnáth 
aithnítear na trí cinn seo a leanas – homaighnéasach, 
heitrighnéasach agus déghnéasach. Is heitrighnéasaigh 
iad tromlach na ndaoine – taitníonn daoine ón ngnéas 
eile leo. Is homaighnéisigh iad líon níos lú daoine – 
taitníonn daoine ón ngnéas céanna leo. Tá daoine eile 
agus is déghnéasaigh iad – taitníonn daoine ón dá 
ghnéas leo. Tá gnéithe mothúchánacha, síceolaíocha, 
spioradálta agus fisiciúla ag baint le gnéaschlaonadh 
duine.

Tá líon mór daoine atá leispiach, aerach nó trasghnéasach 
nach maith leo an focal 'homaighnéasach' mar gheall ar 
an gclaontacht agus an coiriúlú stairiúil; b'fhearr leo an 
focal ‘aerach’ chun cur síos a dhéanamh ar fhir a bhfuil 
tarraingt ag fir orthu agus an focal 'leispiach' do mhná 
a bhfuil tarraingt ag mná orthu. 

Glactar leis i gcoitinne nach roghnaíonn daoine a 
ngnéaschlaonadh; deir líon mór fir agus mná ar aeraigh, 
leispiaigh, agus déghnéasaigh iad go raibh siad ar an 
eolas faoina ngnéaschlaonadh ó aois an-óg. Is rud 
é an gnéaschlaonadh a thagann chun cinn agus a 
fhorbraíonn go háirithe le linn na hógántachta. 

B'fhéidir go mbeidh an múinteoir ag iarraidh tagairt 
a dhéanamh do chód iompraíochta na scoile agus an 
reachtaíocht comhionannais (féach ar Leathanach9).
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1. Réamhrá
Cuir tús leis an gceacht tríd an aidhm agus na torthaí 
foghlama a leagan amach, ag tagairt don Fhaisnéis Chúlra 
don Mhúinteoir. Mínigh cad atá i gceist le gnéaschlaonadh. 
Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na bunrialacha, na 
teorainneacha agus na foinsí tacaíochta. 

2. Plé
Mínigh do na scoláirí go bhfuil siad chun breathnú 
ar éifeachtaí de bhealaí áirithe ina labhraímid faoi 
ghnéaschlaonadh.

Léann an múinteoir amach gach cás agus iarrann sé/sí ar 
na scoláirí dul isteach i bpéirí leis na nithe seo a leanas a 
phlé:

1.  Conas a mhothódh an duine a bhfuiltear ag caint 
faoi/fúithi?

2.  Conas a fhreagródh daoine eile timpeall an duine sin?

3.  Cad a d'fhéadfaí a dhéanamh go difriúil? 

Cás A: 
Tá Mario ag bualadh le cairde leis sa bhaile. Nuair 
a shroicheann sé an baile tosaíonn leaid amháin ag 
béiceadh - ‘Tá cuma an-aerach ar an léine sin…’

Cás B:  
Osclaíonn Emma a leathanach Facebook agus feiceann 
sí go bhfuil duine tar éis é seo a bhreacadh síos ann – 
‘Anois tá a fhios againn an chúis nach bhfuil buachaill ag 
Emma – taitníonn cailíní léi…’ 

Cás C:  
Is duine ciúin é Sam agus níl mórán cairde aige. Nuair 
a thagann sé isteach chuig an rang deir roinnt de na 
leaideanna – ‘Ná suigh in aice leis siúd, is leaid aerach 
é…’

Cás D: 
Níl spéis ag Anna siúl amach le buachaillí. Fiafraíonn 
duine ina rang 'an leispiach tú nó cad é?'

Faigh aiseolas do gach cás. 

Nótáil: Ba chóir go mbeadh an múinteoir ar an eolas 
faoi pholasaí OCG na scoile toisc go mbaineann sé leis 
an saincheist seo agus ba chóir a chinntiú go ndéantar 
iniúchadh ar na cásanna chomh híogair agus is féidir. 
B'fhéidir go mbeidh gá le meabhrú do scoláirí na cásanna 
a phlé ar bhealach atá measúil agus dearfach agus gan a 
bheith ag tagairt d'aon duine ar leith.

Pointí Plé:
l Cén fáth a mbaintear úsáid as an bhfocal ‘aerach’ ar  
 bhealach chomh diúltach sin?

l Conas is féidir an dearcadh seo a athrú?

3. Gníomhaíocht Foclóra
Cuir tús leis an ngníomhaíocht trína rá leis na mic léinn go 
n-úsáideann daoine raon leathan téarmaí chun cur síos 
a dhéanamh ar dhaoine ar LADT iad, agus tá baineann 
roinnt díobh  leis na dearcthaí diúltacha seo atá díreach 
pléite againn a leagtar béim arís orthu dá réir. Má úsáidtear 
teanga ar bhealach cruálach nó neamhthuisceanach 
d'fhéadfadh éifeachtaí dochracha a bheith ann dá bharr.

Le plé a dhéanamh ar an topaic seo i mbealach measúil tá 
sé tábhachtach go dtuigimid roinnt eochairfhocal maidir 
le gnéaschlaonadh, a úsáidtear go minic agus nach bhfuil 
fochialla diúltacha ag baint leo.  

Roinn na scoláirí i bpéirí nó i ngrúpaí de 4 agus tabhair 
dhá sheit cártaí, na focail agus a sainmhínithe do gach 
grúpa. Iarrtar ar na scoláirí an focal a mheaitseáil leis an 
sainmhíniú.  

Faigh aiseolas, seiceáil don mheaitseáil cheart agus 
tuiscint cheart.

Pointí Plé:
l  Cad iad na focail nó frásaí a bhí ar eolas agat cheana 

féin?

l  Cad iad na cinn atá nua duit? Ar chuir aon cheann 
díobh iontas ort?

l  An gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach nó úsáideach 
na focail seo a bheith ar eolas agat? Cén Fáth?

4.  Críoch 
Coimrigh an ceacht trí chur i gcuimhne do na mic léinn go 
mbeidh siad ag breathnú ar roinnt ceisteanna a bhíonn i 
ndán do dhaoine óga LADT i gceachtanna amach anseo 
agus go bhfuil sé tábhachtach go gcloíonn gach duine 
leis na bunrialacha le go mbeidh an fhoghlaim chomh 
sábháilte, chomh taitneamhach agus chomh fiúntach 
agus is féidir. 

Nótáil: Cuir i gcuimhne do na mic léinn go bhfuil sé 
mídhleathach leithcheal a dhéanamh ó thaobh gnéasachta 
faoin Reachtaíocht Comhionannais; agus níor chóir dúinn 
ár dtuairimí pearsanta a nochtadh ná ceisteanna a chur 
a bhaineann le saol pearsanta daoine ach amháin má 
bhíonn siad sásta an t-eolas a thabhairt iad féin. Seans 
go mbeadh an múinteoir ag iarraidh an mhír chuí ó Chód 
Iompraíochta na Scoile a léamh.

Iarr ar scoláirí rud amháin a d'fhoghlaim siad sa rang a 
scríobh ina ndialann. Má tá dóthain ama ann, iarr ar na 
scoláirí na ráitis a chomhroinnt leis an rang más mian leo.

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoin tábhacht a bhaineann le 
labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn imní orthu agus 
faoi na foinsí tacaíochta ginearálta agus na foinsí a bhaineann 
le tacaíocht LADT atá ar fáil (féach ar Aguisín 1).

CUR CHUIGE
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CEACHT 1 BILEOG OIBRE 1

STÓR FÓCAL

Déghnéasach Duine a dtaitníonn fir agus mná leis/léi.

Aerach
Duine a dtaitníonn daoine den ghnéas céanna leis/
léi. De ghnáth baineann Aerach le fir. Glaonn líon mór 
bean leispiach orthu féin.  

Díreach Ciallaíonn sé seo an rud céanna le heitrighnéasach – 
duine a dtaitníonn duine den ghnéas eile leis/léi.

Heitrighnéasach 
Duine a dtaitníonn duine den ghnéas eile leis/léi – ie 
mná a dtaitníonn fir leo agus fir a dtaitníonn mná leo.

Homaighnéasach 
Duine a dtaitníonn daoine den ghnéas céanna leis/
léi. Baineann an chuid is mó de dhaoine úsáid as na 
focail 'aerach' d'fhear agus 'leispiach' do bhean. 

Leispiach Bean a dtaitníonn mná eile léi.

LADT An téarma a úsáidtear go minic do dhaoine Leispiacha, 
Aeracha, Déghnéasacha agus Trasinscneacha.

An 
Gnéaschlaonadh

An chaoi ina dtaitníonn daoine de ghnéas áirithe linn.  
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CEACHT 
AN TSRAITH SHÓISEARACH

2 

INSCNE
Nasctar an ceacht seo le modúl OSPS de Bhliain 1: OCG - ‘Íomhánna den Fhear agus den Bhean’.

Faisnéis Chúlra don 
Mhúinteoir 

Sa cheacht seo tá scoláirí in ann scrúdú a dhéanamh 

ar steiréitíopaí fireanna agus baineanna agus breathnú 

ar na bealaí ina bhféadfadh na steiréitíopaí seo cur 

isteach ar a mbraistint féiniúlachta.

Tagraíonn an focal 'gnéas' do ghnéas bitheolaíoch 

duine. Cé go gciallaíonn an focal 'inscne' gnéas 

bitheolaíoch, de ghnáth baintear úsáid as sa chiall 

níos leithne chun tagairt a dhéanamh do thosca 

sóisialta agus cultúrtha a imríonn tionchar ar a bhfuil 

i gceist le bheith fireannach agus baineannach. Cé go 

ndéantar iad a dheighilt go hiomlán go minic, i ndáiríre 

tá saintréithe firinscneacha agus baininscneacha ag 

an gcuid is mó de dhaoine. Féadtar é seo a fheiceáil 

i méideanna éagsúla, ón bhfear atá an-fhearaíoch 

go dtí an bhean an-bhaineann, agus tá gach cineál 

fireannachta agus baineannachta idir an dá cheann.

Don chuid is mó de dhaoine tá a ngnéas fisiciúil soiléir 

nuair a shaolaítear iad agus de ghnáth tógtar iad ar 

bhealach ina spreagtar forbairt a bhféiniúlachta mar 

dhuine fireann nó baineann.

Do líon beag den daonra ní tharlaíonn sé seo; ní luíonn 

a ngnéas nuair a shaolaítear iad leis an mbealach 

ina n-airíonn siad i dtaobh a bhféiniúlachta inscne. 

B'fhéidir gur saolaíodh a leithéid daoine mar fhear 

ach go n-aithníonn siad iad féin mar bhean, nó vice 

versa. Tá daoine eile a mhothaíonn nach bhfuil a 

bhféiniúlacht inscne daingnithe. Trasinscneach is ea an 

scáth-théarma a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh 

ar na daoine seo.

Aidhm

Tuiscint na scoláirí a mhéadú maidir le 
hinscne agus féiniúlacht inscne agus an 
coincheap de thrasinscneach a thabhairt 
isteach. 

Torthaí Foghlama

Seo na torthaí a bheidh ag scoláirí:
(i)  Feasacht níos fearr a bheith acu maidir le 

steiréitíopaí fireanna agus baineanna agus 
an éifeacht a d'fhéadfadh a bheith acu.

(ii)   Tuiscint níos fearr a bheith acu maidir leis 
na coincheapa d'fhéiniúlacht inscne agus 
de thrasinscneach.

Ábhair Scoláirí

Ceacht 2, Bileog Oibre 2 – Réada – Fireann 
nó Baineann? (roghnach)  
Lesson 2, Bileog Oibre 3 – Saintréithe – 
Firinscneach nó Baininscneach?

Ábhair Múinteoirí

Beidh an ceacht níos éifeachtaí má thugann 
an múinteoir isteach earraí tí éagsúla, in 
ionad úsáid a bhaint as Bileog Oibre 2 (féach 
ar chéim 2 sa Chur Chuige).
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1. Réamhrá
Cuir tús leis an gceacht tríd an aidhm agus na torthaí 
foghlama a leagan amach, ag tagairt don Fhaisnéis Chúlra 
don Mhúinteoir. Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na 
bunrialacha, na teorainneacha agus na foinsí tacaíochta.

2. Gníomhaíochtaí Inscne
Rogha a) 
Taispeáin, ceann i ndiaidh a chéile, raon d'earraí tí a 
úsáidtear gach lá, e.g. píosa snáithe, citeal, castaire agus 
iarr ar na scoláirí an réad a cheapann siad a bheith fireann 
agus an ceann a cheapann siad a bheith baineann a 
ghlaoch amach.

(Nó, tabhair cóip de Bhileog Oibre 2 – Gnáthréada 
Laethúla – Fireann nó Baineann? do gach scoláire. Iarr 
orthu cinneadh a dhéanamh más earra fireann nó earra 
baineann a thaispeántar i ngach bosca, ag brath ar a 
gceapann siad faoin gcuma atá ar an earra agus/nó an 
úsáid a mbaintear as. Scríobh F nó B in aice leis an réad)

Roinn an clár in dhá cholún 'Fireannach agus Baineannach'. 
Faigh aiseolas sa ghrúpa mór, agus liostaigh na hearraí 
atá curtha le gach inscne ar an gclár. Déan iniúchadh ar 
chúiseanna na roghanna. Fiafraigh de na scoláirí an insíonn 
an ceacht dúinn rud ar bith faoin gcaoi a smaoinímid faoi 
fhireannaigh agus baineannaigh.

Nótáil: Féadfaidh scoláirí a rogha a dhéanamh bunaithe 
ar cé a úsáideann an t-earra don chuid is mó, nó ar 
chruth an earra e.g. Fireannach- láidir, uilleach, praiticiúil.; 
Baineannach: maisiúil, cuartha, sobhriste, bog. Déan 
iniúchadh ar an gcúis a bhfuil smaointe chomh láidir sin 
againn maidir lena bhfuil i gceist le bheith baininscneach 
nó firinscneach. D'fhéadfaí plé a dhéanamh faoi éifeachtaí 
de thionchair ar leith ó thaobh an tuiscint atá againn ar an 
inscne (e.g. teaghlach, cairde, reiligiún, etc).

nó

Rogha b)
Iarr ar na scoláirí líne a tharraingt ina ndialanna agus 
lipéad a chur ar thaobh amháin le ’an-bhaineann’ air 
agus lipéad ar an taobh eile le ‘an-fhearaíoch’ air. Tabhair 
cóip de Bhileog Oibre 3 – Saintréithe – Firinscneach no 
Baininscneach? do gach scoláire. Iarr orthu na saintréithe 
éagsúla a scríobh ar an líne, ag brath ar an gceapann siad 
go bhfuil siad baininscneach nó firinscneach. Má tá am 
fágtha féadfaidh siad saintréithe eile a chur isteach.

Faigh aiseolas ó na scoláirí maidir leis an áit inar chuir siad 
na focail. 

Pointí Plé:
l  An luíonn daoine sa ghnáthshaol isteach leis an 

steiréitíopa nó an bhfuil meascán saintréithe ag an 
gcuid is mó de dhaoine, is cuma más cinn fhireanna 
nó bhaineanna iad?

l  Cén chaoi a bhfuil sé do dhuine nach luíonn isteach 
leis an steiréitíopa – i.e. buachaill a dtaitníonn an 
faisean leis, cailín a bhaineann taitneamh as innill a 
dheisiú?

l  An ligimid orainn féin uaireanta go bhfuilimid rud 
éigin nach bhfuilimid, díreach le bheith inghlactha?

l  Cén chaoi a d'fhéadfadh sé seo dul i bhfeidhm ar 
rudaí? 

Nótáil: Mínigh do na scoláirí go bhfuil fíorbheagán daoine 
a luíonn isteach go hiomlán leis na steiréitíopaí inscne. Tá 
sé tábhachtach a bheith in ann glacadh leis cé sinn lenár 
bpearsantacht ar leith atá againn, agus a bheith in ann 
glacadh le daoine eile mar atá siad freisin.  

Cé nach luíonn an chuid is mó de dhaoine isteach leis 
na steiréitíopaí, tuigeann an chuid is mó de dhaoine gur 
fireannach nó baineannach iad. I gcéatadán beag de 
chásanna mothaíonn daoine go bhfuil a bhféiniúlacht 
inscne éagsúil óna ngnéas bitheolaíoch. B'fhéidir go 
bhfeiceann an domhan iad mar fhear nó bean, ach taobh 
istigh b'fhéidir go mothaíonn siad go bhfuil siad den 
ghnéas eile. D'fhéadfadh duine óg a bheith trína chéile 
má mhothaíonn sé/sí mar seo, toisc nach ábhar é seo a 
labhraítear faoi go minic agus seans go mbeadh eagla 
ar an duine óg nach dtuigfeadh daoine eile é/í nó nach 
dtabharfaí tacaíocht dó/di. Níl ach tús á chur againn ar 
thuiscint a fháil ar a bheith mar thrasinscneach, ach le 
roinnt blianta anuas tharla forbairtí dearfacha éagsúla. Tá 
sé tábhachtach go mothaíonn daoine trasinscneacha go 
nglacann daoine leo agus go bhfuil tacaíocht á fáil acu 
agus iad ag fiosrú faoina bhfíorfhéiniúlacht inscne.

3. Críoch
Iarr ar na scoláirí cúpla nóiméad a ghlacadh chun 
athmhachnamh a dhéanamh ar a saintréithe féin, agus 
liosta saintréithe atá acu féin a dtaitníonn leo a scríobh 
síos. 

Críochnaigh an ceacht trína mheabhrú do na scoláirí go 
bhfuilimid ar fad éagsúil. Is rud luachmhar é an éagsúlacht 
seo atá ionainn agus níor chóir faitíos a bheith orainn 
roimpi. Is cuidiú é do gach duine má bhímid mar chuid de 
shochaí ar gnáthrud é a bheith measúil agus a bheith in 
ann glacadh le daoine eile. 

Cuir i gcuimhne do scoláirí faoin tábhacht a bhaineann 
le labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn imní orthu 
faoi rud ar bith, agus faoi na tacaíochtaí ginearálta agus 
na tacaíochtaí a bhaineann le LADT atá ar fáil (Aguisín 1).

CUR CHUIGE
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CEACHT 2 BILEOG OIBRE 2 

GNÁTHRÉADA LAETHÚLA – FIREANN NÓ BAINEANN?
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CEACHT 2 BILEOG OIBRE 3 

SAINTRÉITHE – FIRINSCNEACH NÓ 
BAININSCNEACH?

Ag Ól an 
Iomarca

Go maith le 
leanaí

Torannach Ríoscaí a 
Ghlacadh Mothúchánach

Ag tarraingt 
suntais

Ionsaitheach Spéis san 
Fhaisean Iomaíoch Comhbhách Íogair Tiománaí 

Cúramach

Cothaíonn 
síocháin Deaiompartha

Is maith 
leo an 
chúlchaint

Go maith 
leis an obair 
thí

Rómánsúil Loighciúil

Éiginnte Éadmhar Míloighciúil Go deas Láidir Ciallmhar

Gan labhairt 
faoi na 
mothúcháin

Is maith leo 
ríomhairí

I gcónaí ar 
aiste bia

Cainteach Tiománaithe 
sciobtha

Cliúsaí

Mífhoighneach
Is breá leo 
spórt

Go maith 
ag an 
matamaitic

Goilleann 
go héasca

Séimh Tosaíonn ag 
caoineadh 
go héasca
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CEACHT 
AN TSRAITH SHÓISEARACH

3 

AG TEACHT AMACH CHUGAT FÉIN
Nasctar an ceacht seo le modúil OSPS de Bhliain 2: OCG - 'Braistintí agus Mothúcháin á nAithint agus á 
Léiriú agus 'Piarbhrú agus Tionchair Eile'; agus Folláine Mothúchán - 'Féinmhuinín'.

Faisnéis Chúlra don 
Mhúinteoir 

ar a nglaoitear 'ag teacht amach chuig daoine eile' go 

minic. Tá an próiseas beagnach mar an gcéanna do 

thrasinscneach. 

I dtaighde a rinneadh le déanaí fuarthas gurb é an aois 

is coitianta do dhaoine óga nuair a fhaigheann siad 

amach gur LGB iad ná ag dhá bhliain déag d'aois, ach 

ní nochtfaidh an chuid is mó díobh é seo go ceann 

cúig bliana eile. Fuarthas amach sa staidéar freisin 

gur tréimhse an-deacair é do dhaoine óga ón uair a 

fhaigheann siad amach faoina ngnéaschlaonadh go 

dtí 'go dtagann siad amach'. Dé ghnáth bhí faitíos 

orthu nach nglacfadh a dteaghlach nó a gcairde leo 

agus bhí imní orthu go ngearrfaí amach iad agus/nó go 

ndéanfaí iad a chiapadh ar scoil. Go minic faigheann 

daoine trasinscneacha amach faoina bhféiniúlacht 

inscne agus fiú iad níos óige ná 12 bhliain d'aois.

Go minic, déantar bulaíocht agus ciapadh ar dhaoine 

óga ar LADT iad de bharr na , gclaontachtaí sa tsochaí 

maidir leo siúd a bhfuil a bhféiniúlacht inscne nó 

gnéaschlaonadh éagsúil ón ngnáthrud. Mar thoradh 

air seo d'fhéadfadh fadhbanna leis an dúlagar, 

féinmheas lag, andúil agus féindhíobháil a bheith i 

gceist. Uaireanta glaoitear 'homafóibe inmheánaithe' 

air seo, a chiallaíonn go dtógann an duine óg roinnt de 

na teachtaireachtaí diúltacha isteach agus go mbíonn 

deacrachtaí aige/aici forbairt a dhéanamh ar mhothú 

dearfach dá bhféiniúlacht LADT féin. Féadtar teacht ar 

na torthaí taighde a bhaineann leis seo ar Leathanach 

30.

Ós rud gur tréimhse an-dúshlánach é atá in ndán do 

dhuine óg sula dtagann sé/sí amach tá sé tábhachtach 

do dhaoine óga LADT go dtugtar tacaíocht dóibh 

agus má dhéanann siad an rogha an ghné seo dá 

bhféiniúlacht a nochtadh go léirítear meas don 

nochtadh, go dtuigtear é agus go nglactar leis.

Sa cheacht seo tugtar faoi na dúshláin maidir le 'Teacht 

Amach Chugat Féin'. Déantar é seo trí bhreathnú ar 

thaithí beirt dhaoine óga, Riyadh agus Zoe, agus a 

scéalta á n-insint acu ar an DVD. 

Aidhm

Scoláirí a chur ar a gcumas a bheith níos 
mó ar an eolas faoin bpróiseas maidir le 
claonadh aerach, leispiach nó déghnéasach 
a thuiscint agus glacadh leis, dá ngairtear go 
minic ag teacht amach chugat féin.

Torthaí Foghlama

Seo na torthaí a bheidh ag scoláirí:
(i)  Tuiscint níos fearr a bheith acu ar an gcaoi 

ina bhfuil sé do dhaoine óga atá aerach, 
leispiach nó déghnéasach.

(ii)   A bheith níos mó ar an eolas faoin 
bpróiseas maidir le teacht amach.

Ábhair Scoláirí

Ceacht 3, Bileog Oibre 4 – Ag Teacht Amach 
Chugat Féin
Ceacht 3, Bileog Oibre 5 – An Lámh 
Cúnaimh (Nó d'fhéadfaí iarraidh ar scoláirí 
lámh a tharraingt).

Aguisín 1 – Eagraíochtaí Tacaíochta.

Ábhair Múinteoirí

DVD Ag Fás Aníos mar LADT: 
Ag Teacht Amach Chugat Féin - 
Scéalta Riyadh agus Zoe.

LGBT D
VD

Is próiseas é 'Ag Teacht Amach' de a) tuiscint a fháil ar do 
ghnéaschlaonadh féin agus glacadh leis – ar a nglaoitear 

‘ag teacht amach chugat féin’ go minic agus b) an mhuinín 

a fhorbairt chun labhairt le duine eile nó le daoine eile faoi,
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1. Réamhrá
Agus úsáid á baint as an bhfaisnéis chúlra mínigh cad 
atá i gceist le 'Ag Teacht Amach Chugat Féin'. Abair leis 
na scoláirí go mbeidh iniúchádh á dhéanamh acu air 
seo trí bhreathnú ar scéalta na beirte óga, Riyadh agus 
Zoe, a labhraíonn faoina dtaithí pearsanta. Taispeáin go 
mbaineann na cás-staidéir le beirt dhaoine óga ag teacht 
amach faoina ngnéaschlaonadh ach go bhfuil roinnt de 
na saincheisteanna cosúil leo siúd a bhíonn ag daoine 
agus iad ag teacht amach mar thrasinscneach. 

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na bunrialacha, na 
teorainneacha agus na foinsí tacaíochta.

2. DVD agus Bileog Oibre
Sula seinneann tú an dá chuid den DVD, 
mínigh do na scoláirí go seinnfeidh tú na 
codanna uair amháin. Ansin seinnfidh tú an 

DVD an dara huair, ach tabharfaidh tú bileog oibre dóibh 
agus iarrfaidh tú orthu na ceisteanna a fhreagairt fad 
is atá siad ag breathnú air. Abair leo go bpléifidh siad a 
gcuid freagraí ar na ceisteanna i bpéirí nó i ngrúpaí beaga 
tar éis dóibh breathnú ar an DVD.

l  Seinn an dá chuid den DVD.

l  Dáil amach cóipeanna de Bhileog Oibre 4 – Ag Teacht 
Amach Chugat Féin.

l  Seinn an dá chuid arís ach iarr ar na scoláirí na freagraí 
ar na ceisteanna a chomhlánú fad is atá siad ag 
breathnú air.

l  Iarr ar na scoláirí a bhfreagraí a phlé i bpéirí nó i 
ngrúpaí beaga.

Faigh aiseolas ó na grúpaí beaga.

Pointí Plé:
l  An bhfuil rioscaí ann don duine óg nuair a thagann sé/

sí amach?

l  Conas is féidir leo an próiseas seo a dhéanamh chomh 
sábháilte agus is féidir?

l  Conas is féidir le daoine eile cuidiú?

3. Machnamh
Cuir i gcuimhne do scoláirí go mbeidh deacrachtaí againn 
ar fad le linn tréimhsí áirithe dár saoil. Scil thábhachtach le 
coinneáil sláintiúil is ea a bheith in ann insint do dhuine a 
bhfuil iontaoibh againn as/aisti an chaoi ina mothaímid. Is 
é seo an chéad chéim i dtreo cabhair a fháil agus mothú 
níos fearr. 

Chomh maith le daoine a bhfuil aithne againn orthu 
agus iontaoibh againn astu, tá líon mór eagraíochtaí a 
chuireann cuidiú ar fáil. 

Dáil amach Bileog Oibre 5 – An Lámh Cúnaimh. (Nó, 
d'fhéadfadh scoláirí imlíne dá lámh a tharraingt ar 
leathanach bán).

Iarr ar scoláirí scríobh isteach timpeall na méar, cúigear 
daoine nó cúig ghrúpa ar a bhféadfaidís brath dá mbeadh 
deacrachtaí acu. D'fhéadfadh daoine óna dteaghlach, 
cairde, ón bpobal, scoil nó ó áiteanna eile a bheith i gceist 
leis seo. 

Faigh aiseolas agus déan liosta ar an gclár de na daoine 
agus grúpaí éagsúla a mholtar. Cuir leis má cheapann tú 
gur fágadh duine nó grúpa ar bith ar lár. 

Tabhair cóipeanna d'Aguisín a haon do na scoláirí, agus 
déan tagairt ar leith do BeLonG To. Tugann an eagraíocht 
seo tacaíocht do dhaoine óga LADT in Éirinn trí chomhairle 
agus áit shábháilte a sholáthar inar féidir leo casadh le 
daoine eile agus tuiscint a fháil go dtugtar meas agus 
urraim dóibh. 

4. Críoch
Críochnaigh an rang trí iarraidh ar na scoláirí machnamh a 
dhéanamh ar feadh cúpla nóiméad ar a bhfuil foghlamtha 
acu sa cheacht seo agus an abairt seo a leanas a chomhlánú 
ina ndialann OSPS:

‘Rud amháin a thuigim níos fearr mar thoradh ar an rang 
inniu ná…’

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoin tábhacht a bhaineann 
le labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn imní orthu 
agus faoi na foinsí tacaíochta ginearálta agus na foinsí a 
bhaineann le tacaíocht LADT atá ar fáil (féach ar Aguisín 
1).

CUR CHUIGE

LGBT  D
VD
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CEACHT 3 BILEOG OIBRE 4

AG TEACHT AMACH CHUGAT FÉIN

Conas a mhothaigh 
Riyadh nuair a fuair sé 
amach go bhféadfadh 
sé a bheith aerach?

Conas a mhothaigh 
Zoe nuair a fuair sé 
amach go bhféadfadh 
sé a bheith ina 
leispiach?

Ag an am cad a 
chabhraigh le Riyadh?

Cad a chabhraigh le 
Zoe?

Cá háit a mbeadh 
Riyadh agus Zoe tar 
éis cabhair a fháil?

Cé a d'fhéadfadh 
cabhair a thabairt?

Conas a d'athraigh a 
mothúcháin thar am?

Cad a d'fhoghlaim tú 
ó bheith ag éisteacht 
le scéalta Riyadh agus 
Zoe?

RIYADH

LGBT  D
VD

ZOE

RIYADH ZOE

RIYADH ZOE
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CEACHT 3 BILEOG OIBRE 5

AN LÁMH TACAÍOCHTA

An Lámh 
Tacaíochta
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CEACHT 
AN TSRAITH SHÓISEARACH

4 

CAIRDEAS
Nasctar an ceacht seo le modúil OSPS de Bhliain 2 : Cairdeas - ‘'An Bealach ina nAthraíonn Cairdeas’, 
OCG - ‘Braistintí agus Mothúcháin á nAithint agus á Léiriú Folláin Mothúchán- ‘Féinmhuinín’.

Faisnéis Chúlra don 
Mhúinteoir 

Is tréimhse í an ógántacht nuair a bhíonn dúshláin, 

deiseanna agus fás ann. Le linn na hógantachta bíonn 

daoine óga ag iarraidh a fháil amach cé hiad féin agus 

conas is mian leo idirghníomhú a dhéanamh le daoine 

eile. Tá tábhacht ar leith le cairdis a chothaítear le linn 

na tréimhse seo toisc go gcruthaíonn siad braistint 

chomhuintearais agus cuirtear leis an bhféinmheas. 

Tá sé seo tábhachtach, go háirithe i gcás an duine óig 

LADT ós rud é gur dócha go labhróidh siad le cara ar 

dtús maidir lena bhféiniúlacht. 

B'fhéidir go mbraithfeadh duine óg nach mothaíonn 

comhuintearas nó a mhothaíonn go bhfuil siad éagsúil 

óna bpiaraí, leochaileach, go bhfuil siad leo féin agus 

nach bhfuil aon tacaíocht acu. Tá ról lárnach ag cairde 

agus ag an gcairdeas agus tacaíocht á tabhairt do 

dhaoine óga LADT de réir mar a thagann siad amach. 

Má bhraitheann siad go bhfuil glactha leo fásann 

an fhéinmhuinín agus féadann an oscailteacht agus 

iontaoibh a fhorbairt. Déantar cairdis a neartú mar 

thoradh air seo. Léiríonn Scéalta Riyadh agus Natasha 

é seo. 

Aidhm

Scoláirí a chur ar a gcumas machnamh a 
dhéanamh ar luach an chairdis i saol daoine 
óga leispiacha, aeracha, déghnéasacha 
agus trasinscneacha (LADT).

Torthaí Foghlama

Seo na torthaí a bheidh ag scoláirí:
(i)  A bheith níos mó ar an eolas faoi na 

dúshláin atá i ndán do dhaoine óga 
LADT agus cumarsáid á déanamh acu le 
daoine eile faoina ngnéaschlaonadh nó 
faoina bhféiniúlacht inscne.

(ii)   Tuiscint níos fearr a bheith acu ar an 
tionchar dearfach a d'fhéadfadh a bheith 
ag cairde a thugann tacaíochta.

Ábhair Scoláirí

Ceacht 4, Bileog Oibre 6: Scéal Riyadh’s 
(cóipeanna do leath den rang).
Ceacht 4, Bileog Oibre 7: Scéal Natasha 
(cóipeanna do leath den rang).

Ábhair Múinteoirí

DVD Ag Fás Aníos mar LADT: 
Cairdeas - Scéalta Riyadh 
agus Natasha.
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1. Réamhrá
Cuir tús leis an gceacht tríd an aidhm agus na torthaí 
foghlama a leagan amach, ag tagairt don Fhaisnéis Chúlra 
don Mhúinteoir. Iarr ar na scoláirí cuimhneamh siar ar 
ghníomhaíochtaí ina raibh siad rannpháirteach le linn 
a ranganna OSPS agus ar fhoghlaim siad maidir leis an 
tábhacht a bhaineann le cairdeas i saol duine óig. Mínigh 
go mbreathnófar sa cheacht seo ar an topaic maidir le 
cairdeas ó thaobh beirt dhaoine óga aeracha.

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na bunrialacha, na 
teorainneacha agus na foinsí tacaíochta.

2. DVD agus Bileog Oibre
Sula seinneann tú an DVD, dáil amach Bileog 
Oibre 6 – Scéal Riyadh, ar leath den ghrúpa 
agus Bileog Oibre 7 – Scéal Natasha ar an 

leath eile.  Tabhair dóibh cúpla nóiméad chun féachaint 
ar na ceisteanna. 

Iarr ar na scoláirí féachaint ar na scéalta ar an DVD agus 
na ceisteanna seo san áireamh acu. Abair leo go mbeidh a 
na freagraí a thugann siad á bplé acu i bpéirí nó i ngrúpaí 
beaga tar éis dóibh féachaint ar an DVD, ach b'fhéidir gur 
mian leo nótaí a bhreacadh síos ar an mbileog.

Taispeáin an DVD Ag Fás Aníos LADT: Cairdeas - Scéalta 
Riyadh agus Natasha.

Roinn na scoláirí i ngrúpaí beaga chun a bhfreagraí a phlé, 
agus cinntigh go bhfuil siad siúd a phléann scéal Riyadh 
le chéile agus go bhfuil siad siúd a phléann scéal Natasha 
le chéile. Iarr ar gach grúpa cinneadh a dhéanamh faoin 
duine a thuairisceoidh achoimre de na freagraí den ghrúpa 
chuig an ngrúpa ranga ina iomlán. 

Glac tuairim is 10 nóiméad don phlé seo.

Faigh aiseolas.

Nótáil: Leis na bileoga oibre tugtar deis do na scoláirí 
iniúchadh a dhéanamh ar na saincheisteanna, ní gá go 
mbeadh na freagraí i gceart nó mícheart. Ba chóir don 
mhúinteoir aird ar leith a thabhairt don bhealach ina 
ndéantar an plé sna grúpaí beaga agus a bheith airdeallach 
go bhféadfadh an topaic seo a bheith íogair do scoláirí 
áirithe. Mura bhfuil plé ciallmhar ar siúl sna grúpaí beaga 
b'fhéidir gurbh fhearr aiseolas a fháil ón ngrúpa iomlán. 

Pointí Plé:
l  Conas a bhí sé ag éisteacht le Riyadh agus Natasha ag 

insint a scéalta?

l  Cad iad na cosúlachtaí a bhí ann maidir leis an taithí a 
bhí acu?

l  Cad iad na difríochtaí a bhí ann?

l  Dá mbeadh Riyadh nó Natasha i do ghrúpa cairde, 
conas a d'fhéadfá tacú leo, dar leat?

3. Críoch
Críochnaigh an rang trína mheabhrú do na scoláirí faoin 
tábhacht a bhaineann leis an gcairdeas i saol daoine óga 
LADT agus iarr orthu rud amháin a scríobh a dhéanfaidís 
chun tacú a léiriú do dhuine a mbeadh sa suíomh ina 
bhfuil Riyadh nó Natasha amach anseo.

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoin tábhacht a bhaineann 
le labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn imní orthu 
agus faoi na foinsí tacaíochta ginearálta agus na foinsí a 
bhaineann le tacaíocht LADT atá ar fáil (féach ar Aguisín 
1).

CUR CHUIGE
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CEACHT 4 BILEOG OIBRE 6

SCÉAL RIYADH

  Cad a fhoghlaimímid faoin gcineál cairdeas a bhí ag Riyadh ina shaol?

  Conas a d'fhreagair a chairde dó nuair a tháinig sé amach?

  An raibh aon difríochtaí sna bealaí inar fhreagair a chairde baineanna agus a 
chairde fireanna?

  Ar fhreagair a chairde mar is gnách do chairde a fhreagairt, dar leat?

 Cén Fáth?

 Cén fáth nár fhreagair mar ba ghnách?

  Cad a insíonn cairde Riyadh dúinn faoi na dúshláin /saincheisteanna a raibh 
 air déileáil leo?

  Cén éifeacht a bhí ag an chairde ar a shaol?

  Cén éifeacht a bhí ag Riyadh ar shaol a chairde?

  Dá mba rud é go raibh Riyadh mar chuid de do dhlúthghrúpa cairde conas a 
cheapfá a d'fhreagrófá tú féin agus do chairde nuair a tháinig sé amach?

1

2

3

4

5

6

7

8
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CEACHT 4 BILEOG OIBRE 7 

SCÉAL NATASHA

  Cén cineál cairdis atá ag Natasha lena cara, Zoe?

  Conas a d'fhreagair agus a ghníomhaigh Zoe nuair a tháinig Natasha amach?

 
  Ar fhreagair Zoe mar ba ghnách, dar leat?

 Cén Fáth?

 Cén fáth nár fhreagair mar ba ghnách?

  Cad iad na dúshláin a raibh ar Natasha déileáil leo?

  Cén éifeacht a bhí ag Zoe ar shaol Natasha?

 
  Dá mba rud é go raibh Natasha mar chuid de do dhlúthghrúpa cairde 
 conas a cheapfá a d'fhreagrófá féin agus do chairde nuair a tháinig sí amach?

1

2

3

4

5

6
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CEACHT 
AN TSRAITH SHÓISEARACH

5 

CLAONTACHT AGUS LEITHCHEAL – 
BULAÍOCHT HOMAFÓBACH (1) 
Nasctar an ceacht seo le modúlOSPS de Bhliain 1: Comhuintearas agus Cuimsiú - 'Léirthuiscint 
ar an Difríocht' agus Baineann an Bhulaíocht le Gach Duine' agus modúl OSPS de Bhliain 2: An 
tSábháilteacht Phearsanta- 'Ag Mothú Faoi Bhagairt'.

Faisnéis Chúlra don 
Mhúinteoir 

Tá dearcthaí i leith na homaighnéasachta in Éirinn tar 

éis athrú go mór le blianta beaga anuas. Cuireann 

reachtaíocht comhionannais (féach ar Leathanach 

9) cosc ar leithcheal a dhéanamh ó thaobh inscne 

nó gnéaschlaonta; in 2010 tugadh isteach an 

chomhpháirtíocht shibhialta do lánúineacha 

comhghnéis. 

In ainneoin é seo tá stiogma iarmharach fós ann agus 

dá bhrí sin is féadtar bulaíocht nó ciapadh a bheith 

déanta ar dhaoine LADT. Tuairiscíonn neart daoine 

LADT go mbíonn fadhbanna ar leith ann le bulaíocht 

agus ciapadh i suíomh na scoile. Nuair atá an bhulaíocht 

ag díriú ar dhuine LADT, nó ar dhuine a chreidtear gur 

LADT é/í, glaoitear bulaíocht homafóbach air seo. 

San acmhainn seo tugtar le tuiscint go gclúdaíonn an 

bhulaíocht homafóbach an bhulaíocht trasfóbach, a 

chiallaíonn bulaíocht á déanamh ar dhuine de bharr a 

bhféiniúlacht inscne. Le haghaidh eolais ar na torthaí 

taighde féach ar Leathanach 30. 

Aidhm an cheachta seo ná an fheasacht a mhéadú i 

ndaoine óga agus iad a spreagadh chun machnamh a 

dhéanamh ar a ndearcthaí agus ar a n-iompar.  

Aidhm

Tuiscint na scoláirí a mhéadú ar an 
mbulaíocht homafóbach agus a cuid 
éifeachtaí.

Torthaí Foghlama

Seo na torthaí a bheidh ag scoláirí:
(i)  Tuiscint a fháil ar a bhfuil i gceist le 

bulaíocht homafóbach.

(ii)   Tuiscint a fháil ar éifeacht na 
hiompraíochta de bhulaíocht 
homafóbach.

(iii)  samplaí den bhulaíocht homafóbach a 
aithint.

Ábhair Scoláirí

Ceacht 5, Bileog Oibre 8 – An é Bulaíocht 
Homafóbach atá i gceist?

Ábhair Múinteoirí

DVD Ag Fás Aníos mar LADT: 
Claontacht agus Leithcheal: 
Scéal Natasha.

Cóipeanna de Pholasaí Frithbhulaíochta agus 
Cód Iompraíochta na Scoile.

LGBT D
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1. Réamhrá
Cuir tús leis an gceacht tríd an aidhm agus na torthaí 
foghlama a leagan amach, ag tagairt don Fhaisnéis 
Chúlra don Mhúinteoir. Cuir i gcuimhne do na scoláirí go 
bhfuil polasaí frithbhulaíochta ag an scoil atá i bhfeidhm 
ionas go mbeidh an scoil in háit shábháilte agus chairdiúil 
do gach duine. Sa cheacht seo déanfar iniúchadh ar an 
topaic faoin mbulaíocht homafóbach. 

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na bunrialacha, na 
teorainneacha agus na foinsí tacaíochta. 

2. Sainmhíniú ar an mBulaíocht 
Homafóbach
Mar a bheidh a fhios agat cheana féin ó cheachtanna 
OSPS roimhe seo, féadfaidh cineálacha éagsúla bulaíochta 
a bheith ann. Clúdaítear mí-úsáid i bhfocail, aithriseachas, 
graifítí maslach, a bheith faoi bhagairt ionsaithe nó 

fíorionsaí fisciúil agus/nó gnéasach, ráflaí a scaipeadh, an 
chibearbhulaíocht agus cineálacha eile bulaíochta. Is érad 
is bulaíocht ann ná "ionsaí a tharlaíonn arís is arís eile, 
ó bhéal, go síceolaíoch nó fisiciúil, atá déanta ag duine 
amháin nó grúpa i gcoinne daoine eile”.

Sa cheacht seo, tugtar le tuiscint go gclúdaíonn an téarma 
'bulaíocht homafóbach' bulaíocht atá dírithe ar gach 
duine leispiach, aerach, déghnéasach agus trasinscneach 
nó ar dhaoine a chreidtear atá mar leispiach, aerach, 
déghnéasach nó trasinscneach.

Cuireann an homafóibe isteach orthu seo a leanas:
l  Daoine óga leispiacha, aeracha, déghnéasacha agus 

trasinscneacha (LADT).

l  Daoine óga a chreidtear gur LADT iad.

l  Daoine óga a bhfuil baill dá teaghlach atá ina LADT.

Tá tionchar ag an homafóibe ar na daoine óga ar fad 
toisc go dtugann sé an teachtaireacht nach bhfuil sé 
ceart go leor a bheith mar atá tú.

CUR CHUIGE

Taighde a Rinneadh le Déanaí ar Homafóibe i scoileanna Éireannacha

Suirbhé ar Mhúinteoirí5

  79% - ar an eolas faoi bhulaíocht homafóbach ina scoileanna.

  41% - a fuarthas go raibh sé níos deacra déileáil leis an gcineál seo bulaíochta.

  90%  - a dúirt nár luaitear bulaíocht homafóbach ina bpolasaí frithbhulaíochta sa scoil.

Ag Tacú le Beathaí LADT6

  58% - de dhaoine LADT ina ndearna bulaíocht homafóbach orthu ina scoileanna.

  40% - a ndearna scoláirí eile bagairt ó bhéal orthu.

  25% - a ndearna a bpiaraí bagairt fhisiciúil orthu.

  34% - a chuala ráitis homafóbacha a tháinig ó mhúinteoirí / ó bhaill foirne eile. 

  20% - a bhí in easnamh ón scoil toisc gur mhothaigh siad faoi bhagairt nó go raibh faitíos orthu.

  20% - a smaoinigh ar an scoil a fhágáil.

  27% - de dhaoine LADT a rinne díobháil orthu féin uair amháin ar a laghad.

  50% - de dhaoine LADT faoi bhun 25 bliana d'aois a smaoinigh i ndáiríre faoi dheireadh a chur lena saol.

  20% - de dhaoine LADT faoi bhun 25 bliana d'aois a rinne iarracht iad féin a fhéinmharú uair amháin nó níos mó.

  "Bhí na daoine a ndearnadh bulaíocht homafóbach orthu agus/nó nár ghlac líon mór daoine leo ina 
saol mar gheall orthu a bheith aitheanta mar LADT go mór i mbaol an dúlagair, na féindíobhála nó an 
fhéinmharaithe." 

5   Norman, J., Galvin, M. & McNamara, G. (2006). Straight Talk: Researching Gay and Lesbian Issues in the School Curriculum. Centre for Educational 
Evaluation, DCU, Dublin.

6   Mayock, P., Bryan, A., Carr, N. & Kitching, K. (2009) Supporting LGBT Lives: A Study of the Mental Health and Well-Being of Lesbian, Gay, Bisexual and 
Transgender People. BeLonG To Youth Services & GLEN, Dublin.
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3. DVD
Cuir tús le Scéal Natasha trí insint do na scoláirí 
go bhfuil siad chun féachaint ar an gcaoi inar 
ionsaíodh cailín amháin go foréigneach agus 
an tionchar a bhí aige seo uirthi.

Taispeáin an DVD – Mír; Claontaocht agus Leithcheal 
– Scéal Natasha.

Pléigh na ceisteanna seo a leanas leis an ngrúpa iomlán, 
agus taifeadadh á dhéanamh de na príomhphointí ar an 
gclár. 

1.  Cén fáth ar ionsaíodh Natasha?

2.  Conas a mhothaigh sí, dar leat?

3.  Cén fáth nach raibh sí ag iarraidh dul abhaile?

4.	 An raibh baill den ghrúpa a d'ionsaigh Natasha in 
ann cosc a chur ar an rud a tharla, agus más rud é go 
raibh, conas?

5.  Dá mba rud é gur chara tú le Natasha conas a 
d'fhéadfá cabhrú léi i ndiaidh an ionsaithe?

6.  An raibh bulaíocht á déanamh ar Natasha, dar leat? 
Más rud é go raibh, cén fáth? Cén cineál bulaíochta 
a bhí i gceist anseo?

Nótáil: Tá an t-ionsaí a ndearnadh ar Natasha chomh 
tromchúiseach sin go bhféadfadh na Gardaí a bheith ag 
déileáil leis faoin reachtaíocht seo a leanas:

An tAcht um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh 
an Duine, 1997: Ionsaí (Alt 2)
(1) Aon duine – 

(a)  a dhéanfaidh, go díreach nó go neamhdhíreach, 
forneart a imirt ar chorp duine eile nó is cúis, go 
díreach nó go neamhdhíreach, le himbhualadh ar 
chorp duine eile, nó

(b)   is cúis le duine eile do chreidiúint, ar fhorais 
réasúnacha, gur dócha go ndéanfar aon fhorneart nó 
imbhualadh den sórt sin a imirt láithreach air nó uirthi, 
go hintinneach nó go meargánta, gan leithscéal 
dleathach agus gan toiliú an duine eile, beidh sé nó sí 
ciontach sa chion ar ionsaí é.

An tAcht um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh 
an Duine, 1997: Ciapadh (Alt 10)
(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar 
feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur 
air nó uirthi.

10. (1) Aon duine a dhéanfaidh, gan údarás dleathach nó 
leithscéal réasúnach, duine eile a chiapadh trína leanúint, 
trí fhaire a dhéanamh air nó uirthi, trína phlá nó trína plá, 
trí imdhruideadh a dhéanamh air nó uirthi nó trí dhul i 
gcumarsáid leis nó léi, go rialta, ar aon mhodh lena 
n-áirítear tríd an teileafón a úsáid, beidh sé nó sí ciontach 
i gcion.

(2) Chun críocha an ailt seo, déanann duine duine eile a 
chiapadh más rud é —
(a)  go ndéanann sé nó sí, go hintinneach nó go meargánta, 

trína chuid nó trína cuid gníomhartha, cur isteach 
tromchúiseach ar shíocháin agus ar phríobháideacht 
an duine eile nó scaoll a chur sa duine eile nó anó a 
chur air nó uirthi nó díobháil a dhéanamh dó nó di, 
agus

(b)   gur gníomhartha iad a chuid nó a cuid gníomhartha 
a n-aithneodh duine réasúnach maidir leo go 
ndéanfaidís cur isteach tromchúiseach ar shíocháin 
agus ar phríobháideacht an duine eile nó go gcuirfidís 
scaoll sa duine eile nó anó air nó uirthi nó go 
ndéanfaidís díobháil dó nó di.

(3) I gcás duine a bheith ciontach i gcion faoi fho-alt (1), 
féadfaidh an chúirt, i dteannta aon phionóis eile nó mar 
mhalairt ar aon phionós eile, a ordú don duine gan dul i 
gcumarsáid ar aon mhodh leis an duine eile ar feadh cibé 
tréimhse a shonróidh an chúirt, nó gan teacht níos gaire 
ná cibé achar a shonróidh an chúirt d'áit chónaithe nó 
d'áit fostaíochta an duine eile.

(6) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo 
dlífear—
(a)  ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná 

€1904.61 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide 
ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b)   ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar 
feadh téarma nach faide ná 7 mbliana, nó iad araon, 
a chur air nó uirthi.

An tAcht um Ord Poiblí: Iompraíocht Bhagrach, 
Mhaslach nó Tharaiscneach in Áit Phoiblí (Alt 6) 
(1) Is cion é ag aon duine in áit phoiblí aon fhocail 
bhagracha, mhaslacha nó tharcaisneacha a úsáid, nó 
gabháil d'aon iompraíocht bhagrach, mhaslach nó 
tharcaisneach, le hintinn briseadh síochána a bhriogadh 
nó le meargántacht i dtaobh an bhféadfadh briseadh 
síochána a bheith ann dá thoradh.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo 
dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná 
€634.87 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 
mhí, nó iad araon, a chur air.

LGBT  D
VD
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4.  Bileog Oibre
Dáil amach bileog oibre 8: An é Bulaíocht Homafóbach 
atá i gceist? Agus iad ag obair i bpéirí, iarr ar na scoláirí a 
bhfreagraí ar na ceisteanna a phlé agus comhlánaigh an 
bhileog oibre.

Faigh aiseolas ar gach ceist, pléigh freagraí na scoláirí.

Nótáil:  Agus plé á dhéanamh ar fhreagraí na scoláirí 
ar na ceisteanna tá sé tábhachtach béim a leagan ar 
an teachtaireacht arís go bhfuil gach cineál iompair 
bhulaíochta mícheart de bharr an bhealaigh thromchúisigh 
inar féidir leis cur isteach ar dhaoine. Sa cheacht seo 
táimid ag díriú ar an mbulaíocht homafóbach, ach is iad 
na bunteachtaireachtaí céanna atá i gceist.

Pointí Plé:
l  Cén éifeacht atá ag an mbulaíocht homafóbach ar 

dhuine, dar leat?

Léigh amach roinnt de na torthaí taighde ar Leathanaigh 
8 agus 30. 

Cuir críoch leis an ngníomhaíocht trína mheabhrú 
do scoláirí faoin sainmhíniú atá ar 'an bhulaíocht 
homafóbach' – ciallaíonn bulaíocht homafóbach ná 
nuair a dhéantar bulaíocht ar dhaoine eile toisc 
go bhfuil siad ina leispiach, aerach, déghnéasach 
nó trasinscneach nó gur chreidtear go bhfuil siad 
leispiach, aerach, déghnéasach nó trasinscneach.

Cuir i gcuimhne do scoláirí faoi pholasaí frithbhulaíochta 
agus cód iompraíochta na scoile.

5. Críoch
Mar chríoch iarr ar na scoláirí machnamh a dhéanamh ar an 
tábhacht a bhaineann le cuidiú a lorg nuair atá deacracht 
i gceist agus, bunaithe ar thaithí Natasha, moladh cuidiúil 
amháin a scríobh a d'fhéadfaidís a dhéanamh do chara a 
raibh bulaíocht á déanamh air/uirthi ina saol féin. 

Meabhraigh do na scoláirí faoin tábhacht a bhaineann le 
labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn imní orthu faoi 
rud ar bith, agus faoi na foinsí tacaíochta ginearálta agus 
na foinsí a bhaineann le tacaíocht LADT atá ar fáil. (féach 
ar Aguisín 1).
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IOMPRAÍOCHT

Buaileann Darren i gcoinne Paul an t-am ar fad agus leagann sé a leabhair 
ar an urlár

Brúnn Sophie Tara arís sa phasáiste

Coinníonn Mark ag magadh faoi mhála scoile Jack, a rá go bhfuil sé 
cosúil le mála scoile a bheadh ag cailín 

Coinníonn Sean agus Dave ag déanamh aithrise ar an mbealach ina 
siúlann Michael

Gach uair a fhreagraíonn scoláire ceist deir triúr mac léinn “Tá sé sin 
chomh haerach”

Deir Jane ráitis dhiúltacha faoi Sarah agus í ag cogarnach le cailíní eile sa 
rang

Scaipeann Leanne agus Gráinne ráflaí faoi Emily a rá gur leispiach í

Coinníonn Pat agus a chairde a fiafraí de Jim faoina ghnéasacht

Ní ligeann Louise agus a cairde do Joanne suí in aice leo mar deir siad go 
bhfuil sí difriúil

Gach uair a thagann Sinéad isteach chuig an seomra breathnaíonn grúpa 
cailíní uirthi agus tosaíonn siad ag magadh agus ag gáire faoi leispiaigh

Ionsaíonn beirt bhuachaillí buachaill eile a chonaic siad ag caitheamh 
smididh ag an deireadh seachtaine

Scríobhann Martin ráitis go leanúnach ar Facebook maidir le scoláire 
amháin a bheith aerach

Coinníonn Ciarán ag cur a lámh ar James ar bhealach ina mothaíonn sé 
míchompordach. Tá buachaillí eile a bhíonn páirteach "sa spraoi" agus iad 
ag gáire

Tá “Is striapach í Mary” scríofa ar gach doras sna leithris

Téann Ruth agus a cairde chuig an bpictiúrlann oíche Aoine ach ní iarrann 
siad ar Aisling teacht arís

Éiríonn le Philip daoine eile sa rang a mhealladh gan labhairt le Ross ós rud é 
gur roghnaíodh é mar chaptaen fhoireann na scoile

Ar an Luan stopann Karen ag caint le Jemma agus faoi dheireadh na 
seachtaine 
níl duine ar bith ag caint léi

Scaipeann Anna ráflaí go bhfuil spéis ag Clodagh in Barbara

Coinníonn John ag cur teachtaireachtaí téacs maslacha chuig James a rá go 
bhfuil James aerach

Tá duine ann a scríobhann "lezzie" ar leabhair Michelle an t-am ar fad

CEACHT 5 BILEOG OIBRE 8

 AN Í BULAÍOCHT HOMAFÓBACH ATÁ I GCEIST?

NÍ HEAIS EA
GAN A 

BHEITH 
CINNTE
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CEACHT 
AN TSRAITH SHÓISEARACH

6

Aidhm

Scoláirí a spreagadh le tacaíocht a thabhairt 
do phiaraí a bhfuil bulaíocht á déanamh 
orthu, go háirithe bulaíocht homafóbach, 
agus cuidiú leo a fhoghlaim leis seo a 
dhéanamh go sábháilte.

Torthaí Foghlama

Seo na torthaí a bheidh ag scoláirí:
(i)  A bheith ar an eolas faoin mbealach 

le gníomhú go sábháilte mar dhuine a 
bheidh in ann cabhrú le duine a bhfuil 
bulaíoch á déanamh orthu.

(ii)  A bheith ar an eolas faoin tábhacht atá 
ann le hinsint do dhuine fásta freagrach 
agus tacaíocht a fháil má bhíonn imní 
orthu faoin mbulaíocht.

Ábhair Scoláirí

Ceacht 6, Bileog Oibre 9: Cad a D'fhéadfainn 
a Dhéanamh nó a Rá? Cárta amháin ón 
mbileog oibre do gach grúpa scoláirí.

CLAONTACHT AGUS LEITHCHEAL 
– BULAÍOCHT HOMAFÓBACH (2)
Nasctar an ceacht seo le modúl OSPS de Bhliain 1: Comhuintearas agus Cuimsiú - ‘Léirthuiscint ar an 
Difríocht’ agus ‘Baineann an Bhulaíocht le Gach Duine’. Modúil OSPS de Bhliain 2 : An tSábháilteacht 
Phearsanta - 'Ag Mothú Faoi Bhagairt' agus Modúl OSPS de Bhliain 3: An tSábháilteacht Phearsanta - 
‘Gníomhaireachtaí Cabhracha.

Faisnéis Chúlra don 
Mhúinteoir 

Tá gá le híogair chun tabhairt faoin topaic seo toisc 
go bhfuil seans ann go mbeidh scoláirí san rang a 
ndearnadh bulaíocht orthu san am a chuaigh thart nó 
atá mar íospartaigh den bhulaíocht. B'fhéidir go bhfuil 
scoláirí ann freisin a bhí nó atá i mbun bulaíochta.

Sa cheacht leantar ar aghaidh leis an téama faoin 
mbulaíocht homafóbach, ag díriú an uair seo ar a 
bhféadfadh duine a dhéanamh má fheiceann siad go 
bhfuil bulaíocht ag tarlú. Ba chóir a chur i gcuimhne 
do na scoláirí faoi Pholasaí Frithbhulaíochta na scoile 
agus faoi na nósanna imeachta atá le leanúint sa chás 
go bhfuil bulaíocht á déanamh ar scoláire nó má bhíonn 
siad ar an eolas go bhfuil bulaíocht á déanamh ar scoláirí 
eile. Beifear tar éis tabhairt faoin topaic bulaíochta 
cheana féin san OSPS.

Nuair a tharlaíonn bulaíocht, goilleann sé ar dhaoine 
eile freisin seachas an t-íospartach amháin (cairde, 
teaghlach scoláirí eile sa rang, iad siúd a fheiceann an 
bhulaíocht ag dul ar aghaidh agus an duine a dhéanann 
an bhulaíocht). Má bhíonn a fhios agat conas freagairt 
don bhulaíocht, agus má bhíonn na scileanna agat chun 
idirghabháil a dhéanamh ar bhealach sábháilte nuair a 
fheiceann tú é, cabhraíonn sé seo le deireadh a chur leis 
an mbulaíocht. 

CUR CHUIGE
1. Réamhrá
Cuir tús leis an gceacht tríd an aidhm agus na torthaí 
foghlama a leagan amach, ag tagairt don Fhaisnéis Chúlra 
don Mhúinteoir. Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na 
bunrialacha, na teorainneacha agus na foinsí tacaíochta.

2. Gníomhaíocht Tobsmaointe 
Cuir tús leis an ngníomhaíocht trí thagairt a dhéanamh 
don rang deiridh nuair a rinne na scoláirí iniúchadh ar na 
bealaí ina gcuirfeadh iompraíocht bulaíochta isteach ar 
dhuine (scéal Natasha ar an DVD). 
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Mar ghníomhaíocht tobsmaointe nó trí bheith ag obair i 
bpéirí nó i ngrúpaí de thriúr iarr ar na scoláirí an abairt a 
chomhlánú:

‘Tá bulaíocht homafóbach mícheart mar…’

Faigh aiseolas, pléigh freagraí na scoláirí agus scríobh na 
heochairfhocail ar an gclár. 

Nótáil: Agus plé á dhéanamh ar fhreagraí na scoláirí ar an 
gceist tá sé tábhachtach béim a leagan ar an teachtaireacht 
arís go bhfuil gach cineál iompair bhulaíochta mícheart 
de bharr an bhealaigh thromchúisigh inar féidir leis cur 
isteach ar dhaoine. Sa cheacht seo táimid ag díriú ar an 
mbulaíocht homafóbach, ach is iad na bunteachtaireachtaí 
céanna atá i gceist.

3. Plé
Cuir tús leis an ngníomhaíocht trína athrá go bhféadfadh 
an bhulaíocht cur isteach orthu siúd a fheiceann é agus 
go bhfuil dualgas orthu rud éigin a dhéanamh chun 
deireadh a chur leis an mbulaíocht. Fiafraigh de na 
scoláirí cad a tharlaíonn nuair a fheiceann siad go bhfuil 
bulaíocht á déanamh ar dhuine éigin, is cuma cén chúis, 
agus ní an bhulaíocht homafóbach amháin. An siúlann 
siad ar aghaidh? An mbíonn siad rannpháirteach ann? 
An ligeann siad orthu féin nach bhfaca siad é? Cén fáth 
a ngníomhaíonn siad mar seo agus conas a mhothaíonn 
siad? Seans go mbeidh daoine áirithe ag iarraidh cuidiú. 

Nótáil: Tugtar an téarma 'comhghuaillí' ar dhuine 
atá ag iarraidh deireadh a chur leis an mbulaíocht. 
Mínigh sular féidir le duine idirghabháil a dhéanamh mar 
chomhghuaillí tá sé tábhachtach a bheith ar an eolas nuair 
atá bulaíocht i gceist agus nuair nach bhfuil bulaíocht i 
gceist.

Leis an ngníomhaíocht seo tugtar deis do scoláirí iniúchadh 
a dhéanamh ar na bealaí ina bhféadfaidís a bheith 
mar chomhghuaillí do dhuine éigin ar íospartach den 
bhulaíocht homafóbach é/í, nó d'aon chineál bulaíochta.

Roinn na scoláirí i ngrúpaí beaga. Tabhair cás difriúil ó 
'Cad a d'fhéadfainn a dhéanamh nó a rá' do gach grúpa.

Iarr ar na scoláirí machnamh a dhéanamh ar ról an 
chomhghuaillí agus cinneadh a dhéanamh ar an gcaoi in 
a bhfreagródh comhghuaillí don chás sin.

Faigh aiseolas. Pléigh raon na bhfreagraí leis an rang 
iomlán. Agus é seo ar bun leag béim ar an tábhacht a 
bhaineann leis an bhfód a sheasamh nuair a fheicimid 
go bhfuil cearta duine á sárú. Má fhoghlaimímid faoi 
bhealaí nua chun freagairt do na cásanna bulaíochta 
seo d'fhéadfaimis deireadh a chur leis an mbulaíocht 
homafóbach ar scoil agus taobh amuigh den scoil.

4. Bealaí sábháilte le bheith mar 
Chomhghuaillí 
Níl i gceist go gcuirfí aon duine i mbaol agus iad ina 
gcomhghuaillí. Mar sin tá sé tábhachtach gníomhú go 
sábháilte sna cásanna seo. Iarr ar na scoláirí dul siar ar a

gcás agus cuimhneamh ar a gcuirfeadh stop leo ó bheith 
ina gcomhghuaillí sa chás áirithe sin.

Faigh aiseolas ar an gclár. 

Nótáil: Cuir iad seo a leanas san áireamh mura luadh 
iad: faitíos (ó bheith gortaithe go fisiciúil, ó bheith fágtha 
amach ag daoine eile, ó bheith mar cheap magaidh, ó 
bheith mar an chéad íospartach eile). Ag mothú go bhfuil 
duine eile freagrach as, nach mbeidh aon tacaíocht agat 
ó dhaoine eile.

Mínigh go bhfuil líon mór rudaí a d'fhéadfadh comhghuaillí 
a dhéanamh chun deireadh a chur leis an mbulaíocht. Tá 
dualgas ar dhaoine eile ina leith seo freisin. Má bhíonn a 
fhios agat cad ba chóir a dhéanamh agus cé eile ba chóir 
a bheith bainteach leis beidh sé mar thacaíocht duit i do 
ról mar chomhghuaillí. 

a) Má bhíonn am fágtha, d'fhéadfadh gníomhaíocht 
tobsmaointe sciobtha scoláirí a spreagadh chun 
machnamh a dhéanamh ar a ndéanfaidís nó nach 
ndéanfaidís dá bhfeicfidís bulaíocht ar bun. D'fhéadfá cur 
leis ansin ón liosta 'Déan agus Ná Déan' thíos. 

Nó

b) Cuir liosta "Déan agus Ná Déan" ar fáil do scoláirí 
agus tabhair cuireadh dóibh an ráiteas ag an deireadh a 
chríochnú.

  DÉAN – faigh cabhair má fheiceann tú troid nó ionsaí.

  DÉAN – abair é le duine fásta freagrach nuair a bhíonn 
a fhios agat go bhfuil bulaíocht á déanamh ar scoláire 
(ní chiallaíonn sé seo go bhfuil tú ag 'insint scéalta' - 
Tá sábháilteacht duine i mbaol).

 DÉAN Áitigh ar dhaoine atá á bhfágáil amach a  
 bheith rannpháirteach.

  NÁ DÉAN – ná bíodh rannpháirteach san iompraíocht 
bulaíochta (ag gáire, ag magadh, ag spochadh etc).

  NÁ DÉAN – ná spreag an bhulaíocht ná an troid.

  NÁ DÉAN – ná fan i suíomh dainséarach.

  NÁ DÉAN – ná ionsaigh duine a cheapann tú a bhfuil 
bulaíocht á déanamh air/uirthi.

5.  Críoch 
Iarr ar na scoláirí an abairt seo a leanas a chríochnú ina 
ndialanna: 

‘Ag cur san áireamh faoinar fhoghlaim mé sa cheacht 
seo, rud a amháin a dhéanfainn amach anseo dá mbeadh 
bulaíocht á déanamh ar dhuine ná …’

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoin tábhacht a bhaineann 
le labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn imní orthu 
faoi rud ar bith, agus faoi na foinsí tacaíochta ginearálta 
agus na foinsí a bhaineann le tacaíocht LADT atá ar fáil 
(féach ar Aguisín 1).

Déan agus Ná Déan
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CEACHT 6 BILEOG OIBRE 9 

CAD A D'FHÉADFAINN A DHÉANAMH NÓ A RÁ?
Tháinig Michael amach le déanaí ar scoil. 
Chuala Seán agus Dave (ní dlúthchairde 
iad) faoi seo agus tá siad i gcónaí ag 
déanamh aithrise ar an gcaoi a siúlann agus 
a labhraíonn Michael. 

l	 Cad a d'fhéadfá a dhéanamh chun 
 cabhrú le Michael?

l	 Cad a d'fhéadfá a rá?

l	 Cad ba mhaith leat go ndéanfadh 
comhghuaillithe eile chun tacú leat mar 
chomhghuaillí?

l	 Cad ba mhaith leat go ndéarfaidís?

Bhog Mary ó scoil eile agus anois tá sí 
sa rang leat. Tá duine éigin ag scaipeadh 
ráfla go ndearnadh bulaíocht ar Mary ina 
scoil deiridh mar gur leispiach í. Le déanaí 
tháinig sí ar an bhfocal 'lezzie' scríofa ar a 
leabhair. 

l	 Cad a d'fhéadfá a dhéanamh chun 
 cabhrú le Mary? 

l	 Cad a d'fhéadfá a rá?

l	 Cad ba mhaith leat go ndéanfadh 
comhghuaillithe eile chun tacú leat mar 
chomhghuaillí?

l	 Cad ba mhaith leat go ndéarfaidís?

Gach uair a thagann Sinéad isteach sa 
seomra breathnaíonn grúpa cailíní uirthi, 
tosaíonn siad ag magadh faoi leispiaigh 
agus tosaíonn siad ag gáire. Tá Sinéad ag 
éirí bréan de seo agus cuireann sé isteach 
uirthi uaireanta.

l	 Cad a d'fhéadfá a dhéanamh chun 
 cabhrú le Sinéad?

l	 Cad a d'fhéadfá a rá?

l	 Cad ba mhaith leat go ndéanfadh 
comhghuaillithe eile chun tacú leat mar 
chomhghuaillí?

l	 Cad ba mhaith leat go ndéarfaidís?

Is buachaill ciúin é Jack. Coinníonn John 
agus Danny ag spochadh as mar gheall ar a 
ghnéasacht.

l	 Cad a d'fhéadfá a dhéanamh chun 
 cabhrú le Jack? 

l	 Cad a d'fhéadfá a rá?

l	 Cad ba mhaith leat go ndéanfadh 
comhghuaillithe eile chun tacú leat mar 
chomhghuaillí?

l	 Cad ba mhaith leat go ndéarfaidís?

Is scoláire díograiseach é Darren agus is 
breá leis stair. Gach uair a fhreagraíonn 
sé ceist deir triúr scoláirí "tá sé sin chomh 
haerach" sa chaoi nach féidir leis an 
múinteoir iad a chloisteáil ach is féidir leo 
siúd timpeall Darren é a chloisteáil.

l	 Cad a d'fhéadfá a dhéanamh chun 
 cabhrú le Darren?

l	 Cad a d'fhéadfá a rá?

l	 Cad ba mhaith leat go ndéanfadh 
comhghuaillithe eile chun tacú leat mar 
chomhghuaillí?

l	 Cad ba mhaith leat go ndéarfaidís?

Faigheann Joanne teachtaireachtaí téacs 
homafóbacha anaithnide ar a fón póca an 
t-am ar fad.

l	 Cad a d'fhéadfá a dhéanamh chun 
 cabhrú le Joanne?

l	 Cad a d'fhéadfá a rá?

l	 Cad ba mhaith leat go ndéanfadh 
comhghuaillithe eile chun tacú leat mar 
chomhghuaillí?

l	 Cad ba mhaith leat go ndéarfaidís?
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CEACHT 
AN TSRAITH SHÓISEARACH

7 

AG TEACHT AMACH CHUIG DAOINE EILE
Nasctar an ceacht seo le modúil OSPS de Bhliain 3 : Scileanna Cumarsáide - ‘'Ag Foghlaim Conas 
Cumarsáid a Dhéanamh’, OCG - ‘Caidrimh – Cad é atá Tábhachtach?’ agus ‘Cearta, Meas agus 
Freagrachtaí’, agus An tSábháilteacht Phearsanta - ‘'Gníomhaireachtaí Cabhracha’. 

Faisnéis Chúlra don 
Mhúinteoir 

Ba chóir ceacht 3 a mhúineadh roimh an gceacht seo. 

I gceacht 3 mínítear an próiseas faoi bheith ag teacht 

amach mar phróiseas a tharlaíonn thar tréimhse ama. 

Tosaíonn sé nuair a aithníonn duine a f(h)éiniúlacht féin 

agus nuair a ghlacann sé/sí leis. Glaoitear 'ag teacht 

amach chugat féin' ar an bpróiseas seo. Glaoitear 'ag 

teacht amach chuig daoine eile' ar an gcéad chéim 

eile agus tarlaíonn sé seo nuair a shocraíonn duine ar 

LADT é/í insint do dhaoine eile, nó do dhuine amháin 

eile, faoina g(h)néaschlaonadh agus/nó faoina f(h)

éiniúlacht inscne. 

De ghnáth ní tharlaíonn sé seo in aon ócáid amháin, 

ach le linn sraith cinntí. I gcásanna áirithe tagann 

daoine 'amach' i ngnéithe áirithe dá saol ach ní 

dhéanann daoine eile é sin e.g. b'fhéidir go dtiocfadh 

daoine amach ina saol pearsanta ach nach dtiocfaidís 

amach ar scoil/ san obair nó b'fhéidir go dtiocfaidís 

amach lena gcairde ach nach dtiocfaidís amach lena 

dteaghlach. 

Breathnaíonn an ceacht seo ar an éifeacht ar dhaoine 

óga LADT nuair a fhaigheann siad freagraí dearfacha 

agus diúltacha ag an tús. Iarrtar ar na scoláirí breithniú 

a dhéanamh ar an gcaoi ina bhféadfadh daoine óga 

LADT tacaíocht a thabhairt dóibh féin chun teacht 

amach go sábháilte agus ar an gcaoi ina bhféadfadh 

daoine eile tacaíocht a thabhairt dóibh. 

Aidhm

Scoláirí a chur ar a gcumas chun iniúchadh 
a dhéanamh ar an éifeacht a bheadh ar 
dhaoine LADT nuair a thagann siad amach 
chuig daoine eile, agus le bealaí a aithint 
inar féidir leo tacaíocht a thabhairt dóibh 
féin agus inar féidir le daoine eile tacaíocht a 
thabhairt dóibh.

Torthaí Foghlama

Seo na torthaí a bheidh ag scoláirí:
(i)  Tuiscint níos fearr a bheith acu maidir leis 

na saincheisteanna atá i gceist agus iad ag 
teacht amach chuig daoine eile.

(ii)   Bealaí a aithint ina bhféadfadh duine óg 
LADT tacaíocht a thabhairt dóibh féin tríd 
an bpróiseas seo.

(iii)  Bealaí a aithint ina bhféadfadh daoine eile 
tacaíocht a thabhairt do dhuine óg LADT.

Ábhair Múinteoirí

DVD Ag Fás Aníos mar LADT: 
Ag Teacht Amach Chuig Daoine 
Eile – scéalta Jamie, Patrick agus 
Riyadh.

LGBT D
VD

CUR CHUIGE
1. Réamhrá
Cuir i gcuimhne do na scoláirí go ndearna siad iniúchadh ar 
na saincheisteanna faoi bheith 'Ag Teacht Amach Chugat 
Féin'. Bain úsáid as an ábhar 'Faisnéis do Mhúinteoirí' 
thuas chun míniú a thabhairt ar a bhfuil i gceist le bheith 
'Ag Teacht Amach Chuig Daoine Eile'.

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na bunrialacha, na 
teorainneacha agus na foinsí tacaíochta. 
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2. DVD
Mínigh do na scoláirí, sa cheacht seo, go 
mbreathnóidh siad ar na dúshláin atá i ndán 

do thriúr daoine óga, Riyadh, Jamie agus Patrick agus iad 
ag insint do dhaoine eile faoina ngnéaschlaonadh.

Seinn an DVD: Ag Fás Aníos mar LADT – Acmhainn OSPS- 
Ag Teacht Amach Chuig Daoine Eile, scéalta Jamie, 
Patrick agus Riyadh.

Roinn na scoláirí i ngrúpaí de thriúr agus iarr orthu na 
ceisteanna seo a leanas a phlé Divide:

1.  Conas a cheapann tú a mhothaigh Jamie nuair a d'inis 
sé dá mháthair é?

2.  Conas a cheapann tú a mhothaigh Patrick maidir le 
freagairt a athar?

3.  Conas a cheapann tú a mhothaigh Riyadh sula ndúirt 
sé lena athair é agus ina dhiaidh?

Faigh aiseolas ó na grúpaí. 

Nótáil: Cuir i gcuimhne do na scoláirí cé gur fhiafraigh 
athair Patrick de an raibh sé aerach, is fearr gan ceisteanna 
díreacha a chur ar dhaoine maidir lena ngnéasacht, agus 
ina ionad sin, caidreamh a chruthú inar féidir leo mothú 
sábháilte lena rá pé rud is mian leo nuair atá siad réidh 
lena leithéid a rá. 

D'fhéadfadh an próiseas faoi bheith ag teacht amach 
chuig daoine eile a bheith deacair agus goilliúnach do 
dhaoine óga áirithe. Ní fhaigheann gach duine óg LADT 
freagra dearfach ó na daoine a roghnaíonn siad le hinsint 
dóibh agus uaireanta, b'fhéidir go mbeadh deacracht ag 
daoine, fiú na daoine a bhfuil grá acu dóibh, ar chúiseanna 
éagsúla, nuair a chloiseann siad an nuacht. Féadtar an 
tacaíocht a thugann BeLonG To do dhaoine óga ag dul 
tríd an bpróiseas seo a mhíniú.

Pointí Plé:
l  An bhfuil riosca á ghlacadh ag daoine óga a thagann 

amach chuig daoine eile?

l  Cén Fáth?(féach ar an taighde ar Leathanach 8 agus 
30).

l  Conas is féidir leo an próiseas faoi bheith ag teacht 
amach níos sábháilte dóibh féin?

l  Conas is féidir linn é a dhéanamh níos sábháilte inár 
scoil?

3. Machnamh
Ceangail an chéad ghníomhaíocht eile leis an gceist deiridh 
trína mhíniú do na scoláirí go bhfuil dualgas orainn mar 
shochaí muid féin a iompar go freagrach i dtreo daoine is 
cuma cén cineál gnéaschlaonta nó féiniúlachta inscne atá 
acu. Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh gach duine againn 
machnamh a dhéanamh ar ár ndearcthaí. 

Iarr ar na scoláirí a shamhlú go bhfuil siad sa chás céanna 
le duine ar LADT é/í agus go bhfuil sé socraithe aige/aici é 
a insint do dhuine eile. Scríobh síos:

1.  na saintréithe a lorgóidís sa duine eile sin.

2.  an chaoi inar mhaith leo go bhfreagródh an duine sin.

Má tá am fágtha, is féidir leat iarraidh ar scoláirí a 
bhfreagraí a léamh amach. 

4.  Críoch 
Críochnaigh an ceacht tríd an sliocht seo a leanas a léamh 
ón úrscéal 'Flick' le Geraldine Meade (Little Island, 2011).

Sa scéal faigheann cailín óg Éireannach amach gur 
leispiach í ach déanann sí iarracht é a throid ar feadh 
tamaill fhada. Sa deireadh insíonn dá máthair agus athair 
é. Freagraíonn a hathair a rá:

 

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoin tábhacht a bhaineann 
le labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn imní orthu 
agus faoi na foinsí tacaíochta ginearálta agus na foinsí a 
bhaineann le tacaíocht LADT atá ar fáil (féach ar Aguisín 
1).

LGBT  D
VD

Ba bhreá liom a rá leat go mbeidh gach rud 
ceart go leor, nach gcaithfidh daoine go dona 
ort nó nach ndéarfaidh siad rudaí a ghoillfidh 
ort; tá daoine áirithe a dhéanfaidh é sin. Ach 
ná lig don chúpla duine sin atá cúngaigeanta 
cosc a chur ort ó do shaol a leanúint mar is mian 
leat. Má dhéanann tú é sin beidh tú míshásta 
agus ghoillfeadh sé go mór orainn tú a fheiceáil 
mar sin.' Glacann sé sos. 'Cuimnigh gurb iad na 
daoine tábhachtacha na daoine a thabharfaidh 
grá duit is cuma cad a tharlaíonn, agus tuigfidh 
siad go mbaineann sé seo leis an gcaoi a bhfuil 
tú.
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CEACHT 
AN TSRAITH SHÓISEARACH

8 

CAIDRIMH
Nasctar an ceacht seo le modúil OSPS de Bhliain 3: Cairdeas – Buachaill-chairde agus Cailín-chairde 
agus OCG – Caidrimh: Cad é atá tábhachtach?

Faisnéis Chúlra don 
Mhúinteoir

Bíonn éifeacht ag an gcaighdeán de na caidrimh 

a bhíonn ag duine ar an gcaoi a mothaíonn sé/sí. 

Cuireann caidrimh fholláine le féinmheas agus fás 

pearsanta láidir; d'fhéadfadh caidrimh mhífholláine 

dochar a dhéanamh don tsláinte agus don 

fhéinmheas. Ceann amháin de na príomhthascanna 

forbartha san ógántacht is ea taithí agus inniúlacht a 

fháil chun caidrimh idir piaraí agus cairde a fhorbairt. 

Foghlaimíonn daoine óga scileanna caidreamh, ar 

nós iontaoibh agus cumarsáid mhaith a chothú, trína 

gcaidrimh lena dteaghlaigh agus lena gcairde. 

Ós rud nach bhfuil ach tús á chur ag tromlach de 

dhéagóirí taithí rómánsúil a fháil agus mealladh 

gnéasach a fhorbairt, ní bhíonn siad ar an eolas faoi 

na scileanna atá i gceist le caidreamh folláin a fhorbairt 

go minic, agus faoi na tairbhí a bhaineann le ligean do 

ghnéithe fisiciúla agus mothúchánacha de chaidreamh 

a fhorbairt le chéile. Tá an luach a bhaineann le 

caidrimh thacúla agus an próiseas atá i gceist chun iad 

a fhorbairt beagnach mar an gcéanna do gach duine 

óg is cuma faoina g(h)néaschlaonadh nó faoina f(h)

éiniúlacht inscne.

Aidhm

Cur ar chumas scoláirí machnamh a 
dhéanamh ar an bhfobairt ar chaidrimh 
rómánsúla do dhaoine óga LADT.

Torthaí Foghlama

Seo na torthaí a bheidh ag scoláirí:
(i)  Na naisc atá idir cairdis agus caidrimh 

rómánsúla a thuiscint. 

(ii)   Léirthuiscint a fháil ar roinnt de na 
saincheisteanna a bhíonn i ndán do 
dhaoine óga ar LADT iad agus caidrimh 
rómánsúla á bhforbairt acu, chomh maith 
leis na buntáistí a bhaineann leo.

Ábhair Scoláirí

Ceacht 8, Bileog Oibre 10 – Caidrimh 
Rómánsúla. (ceann amháin do gach scoláire)
Ceacht 8, Bileog Oibre 11  - Natasha agus 
Grace (ceann amháin do gach grúpa de 3 
scoláire).

Ábhair Múinteoirí 

DVD Ag Fás Aníos mar LADT :
Caidrimh - Natasha.

LGBT D
VD
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1. Réamhrá
Cuir tús leis an gceacht tríd an aidhm agus na torthaí 
foghlama a leagan amach, ag tagairt don Fhaisnéis Chúlra 
don Mhúinteoir. Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na 
bunrialacha, na teorainneacha agus na foinsí tacaíochta.

2. Machnamh
Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na ceachtanna maidir 
le cairdeas a bhí ann roimhe seo san OSPS agus/nó OCG, 
go háirithe ceacht 4 san acmhainn seo. Iarr ar na scoláirí 
cúpla nóiméad a ghlacadh agus machnamh a dhéanamh 
ar shaintréithe áirithe tábhachtacha a bheadh ag cara, dar 
leo.

Iarr ar na scoláirí roinnt focal a ghlaoch amach a thagann 
chun cinn, agus scríobh ar an gclár iad. 

3. Bileog Oibre
Tabhair cóip de Bhileog Oibre 10 do gach scoláire – 
Caidrimh Rómánsúla. Mínigh go bhfuil líon ráiteas ar 
an mBileog Oibre a rinne daoine óga nuair a fiafraíodh 
díobh cén fáth a raibh caidreamh rómánsúil tábhachtach, 
dar leo. Iarr ar gach scoláire tic a chur leis na 5 cinn is 
tábhachtaí ina dtuairim féin. Féadfaidh siad ráitis dá gcuid 
féin a chur isteach más mian leo.

I ngrúpaí de 3 iarr ar na scoláirí an méid is mian leo a 
chomhroinnt ón mBileog Oibre. Ansin, mar ghrúpa, 
breathnaigh ar 3 chosúlacht agus 3 dhifríocht idir 
'cairdeas' agus 'caidreamh rómánsúil’. 

Faigh aiseolas, scríobh ar an gclár é agus pléigh é leis an 
ngrúpa iomlán.

4. DVD
Mínigh do na scoláirí go bhfuil siad anois 
chun féachaint ar mhír den DVD ina n-insíonn 
Natasha a scéal faoina caidreamh le cailín darb 

   ainm Grace.

Agus na scoláirí fós sna grúpaí beaga, tabhair cóip de 
Bhileog Oibre 11 do gach grúpa – Natasha agus Grace. 
Iarr orthu na ceisteanna a léamh agus machnamh a 
dhéanamh orthu agus iad ag féachaint ar an mír ar an 
DVD.  

Taispeáin an chuid dar teideal Caidrimh - Natasha den 
DVD.

Tabhair thart ar chúig nóiméad do na scoláirí chun na 
ceisteanna ar an mBileog Oibre a phlé. 

Faigh freagraí agus eagraigh seisiún plé.

5. Críoch
Críochnaigh trí iarraidh ar an scoláirí machnamh a 
dhéanamh ar an dá abairt seo a leanas agus iad a 
chríochnú ina ndialann.

1.   ‘Is dóigh liom go bhfuil dúshlán ann do dhaoine óga 
atá díreach caidreamh a fhorbairt mar …’

2.   ‘Is dóigh liom go bhfuil dúshlán ann do dhaoine óga 
LADT caidreamh a fhorbairt mar …’

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoin tábhacht a bhaineann 
le labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn imní orthu 
agus faoi na foinsí tacaíochta ginearálta agus na foinsí a 
bhaineann le tacaíocht LADT atá ar fáil (féach ar Aguisín 
1).

CUR CHUIGE

LGBT  D
VD
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CEACHT 8 BILEOG OIBRE 10

CAIDRIMH RÓMÁNSÚLA

Mothaítear go 
maith

Tá gach duine 
á dhéanamh agus 
ba chóir dom é a 
dhéanamh mar 

sin

Duine le spraoi a 
bheith agat leis/

léi

Cabhraíonn sé 
aithne a chur ort 

féin

Tá duine agat le 
póg agus barróg 
a thabhairt dóibh

Tá duine agat le 
labhairt faoi rudaí 

leo

Ullmhaíonn sé 
tú do chaidrimh 
níos dáiríre níos 

déanaí i do shaol

Mothaíonn tú go 
dlúth le duine 
agus speisialta 

dó/di

Baineann tú 
taitneamh as 

teachtaireachtaí 
téacs a mhalartú 

lena chéile

Déantar 
pleananna do 
thodhchaí le 

chéile

Tá a fhios agat go 
bhféadfá rud ar 

bith a rá

Foghlaimíonn 
tú conas tuiscint 
a fháil ar a chéile 

agus conas 
éisteacht lena 

chéile

Greim lámh lena 
chéile Ag titim i ngrá Ag mothú 

ceangal

Ag foghlaim 
conas is féidir 

le tuairimí, 
mothúcháin agus 
riachtanais daoine 

eile a bheith 
éagsúil ó do 
chinn féin

Eile

Nuair a fiafraíodh de dhaoine óga an chúis ar mhaith leo a bheith i 
gcaidrimh rómánsúla is iad seo a leanas cuid de na cúiseanna ar thug said.
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CEACHT 8 BILEOG OIBRE 11

NATASHA AGUS GRACE

    Mar leanbh, conas a mhothaigh Natasha faoina todhchaí?
    Cad iad na hábhair dóchais agus brionglóidí a bhí aici?

  Agus í ag fás aníos conas a d'athraigh an chaoi ar bhain Natasha amach na 
brionglóidí a bhí aici agus í ina leanbh? Conas a mhothaigh sí mar sin?

  Cad a bhí ann a d'athraigh an chaoi ar smaoinigh Natasha agus a chabhraigh 
léi glacadh leis go bhféadfadh gach rud ar mhian léi agus í ina leanbh a 

 bheith aici? 

  Insíonn Natasha dúinn gurb í Grace an cineál duine a oireann di agus is é sin 
an chúis a bhfuil sí i ngrá léi. Cad a cheapann tú atá i gceis le Natasha nuair a 
deir sí é seo? 

  Cad iad na dúshláin a d'fhéadfadh a bheith i ndán do Natasha agus Grace má 
roghnaíonn siad a gcaidreamh a fhorbairt tuilleadh?

1

2

3

4

5

LGBT  D
VD
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CEACHT 
AN TSRAITH SHÓISEARACH

9 

FÉINIÚLACHT TRASINSCNEACH
Nasctar an ceacht seo le modúl OSPS de Bhliain 3 : OCG - ‘Íomhá Choirp’ agus ‘'Cá bhfuilim anois?’

Faisnéis Chúlra don 
Mhúinteoir 

Ba chóir ceacht 2 a mhúineadh roimh an gceacht 

seo. I gceacht 2, rinneadh iniúchadh ar an saincheist 

i dtaobh inscne. Míníodh na focail 'gnéas', 'inscne' 

agus 'trasinscneach' (Leathanach Leathanach 17). 

Bhreathnaigh na scoláirí ar bhealaí éagsúla ina 

bhféadfadh steiréitíopaí inscne cur isteach ar dhaoine. 

Fócas an cheachta seo ná aird níos mó a tharraingt ar 

an taithí de bheith mar thrasinscneach. Ós rud é go 

bhfuiltear ag dréim go mbeimis ar fad in oiriúint do 

steiréitíopaí fireanna nó baineanna, tá dúshláin níos 

mó ann do dhuine ar trasinscneach é/í. 

Ciallaíonn duine trasinscneach duine a bhfuil a f(h)

éiniúlacht inscne difriúil ón ngnéas lenar saolaíodh iad. 

B'fhéidir go bhfeicfeadh an domhan iad mar fhear nó 

bean, ach taobh istigh d'fhéadfadh a bhféiniúlacht 

inscne a bheith go hiomlán difriúil. Seans go mothódh 

duine a bhfuil an chuma air gur buachaill é mar chailín, 

nó vice versa. Mothaíonn daoine trasinscneacha áirithe 

nach bhfuil ceachtar den dá lipéad in oiriúint dóibh. 

Féadfaidh dúshláin mhóra a bheith i gceist leis seo 

do dhuine óg agus dá t(h)eaghlach agus féadfaidh 

sé a bheith an-chasta. Cuireann eagraíochtaí cosúil 

le Líonra na hÉireann um Chomhionannas Trasinscne 

(TENI) agus BeLonG To eolas agus tacaíocht ar fáil. 

Ag aois an-óg tá líon mór daoine trasinscneacha ar an 

eolas faoina bhféiniúlacht inscne. Ní lorgaíonn gach 

duine trasinscneach athruithe máinliachta.

Is leagan giorraithe den bhfocal trasinscneach é 

an téarma 'tras'. Tá liosta níos mine den fhoclóir a 

úsáidtear maidir le saincheisteanna transinscneacha i 

gCeacht 5 den tSraith Shinsearach.

Aidhm

Cur ar chumas na scoláirí tuiscint a bheith 
acu ar na dúshláin atá in ndán do dhaoine 
trasinscneacha agus dearcthaí tacúla a 
fhorbairt ina leith.

Torthaí Foghlama

Seo na torthaí a bheidh ag scoláirí:
(i)  Feasacht níos fearr a bheith acu ar 

fhéiniúlacht inscne agus daoine 
trasinscneacha, agus féachaint ar roinnt 
dúshlán agus mórghníomhartha a bhí ann 
do dhuine óg áirithe.

(ii)   Léirthuiscint a fháil ar an tábhacht a 
bhaineann le tacaíocht a fháil agus a 
bheith ar an eolas cá bhfuil sé ar fáil.

(iii)  Breathnú ar an gcaoi ina bhféadfaidís tacú 
le duine ar trasinscneach é/í.

Ábhair Scoláirí

Ceacht 9, Bileog Oibre 12 – Scéal Alex
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1. Réamhrá
Cuir tús leis an gceacht tríd an aidhm agus na torthaí 
foghlama a leagan amach, ag tagairt don Fhaisnéis Chúlra 
don Mhúinteoir. Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na 
bunrialacha, na teorainneacha agus na foinsí tacaíochta.

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na ceachtanna a bhí 
ann roimhe seo faoi bheith ag teacht amach. Tabhair 
faoi deara go bhfuil an próiseas faoi thuiscint a fháil ar 
an bhféiniúlacht inscne agus ó bheith ag teacht amach 
mar thrasinscneach an-chosúil leis an taithí a bhíonn ag 
duine óg aerach nó déghnéasach. I ngach cás, tá gá le 
tacaíocht agus meas ó dhaoine eile agus is gá dóibh a 
bheith toilteanach chun foghlaim a dhéanamh.

Cinntigh go dtuigeann na scoláirí na téarmaí – féiniúlacht 
inscne agus trasinscneach. 

2. Plé
Iarr ar scoláirí, i bpéirí nó i ngrúpaí beaga chun plé a 
dhéanamh: 

'Cad iad na dúshláin a cheapann tú a bheadh i ndán 
do dhuine a bhfuil féiniúlacht inscne acu atá éagsúil ón 
ngnéas fisiciúil lenar saolaíodh iad?'

Faigh aiseolas.

Pointí Plé:
l	 An bhfuil stiogma i gceist le bheith trasinscneach?

l	 Cén fáth a mothódh duine sa chás seo an-scartha 
amach?

l	 Cén tacaíocht a bheadh de dhíth ón teaghlach agus ó 
chairde?

3. Bileog Oibre
Le scoláirí sna grúpaí céanna, dáil amach Bileog Oibre 12: 
Scéal Alex. Iarr ar scoláirí breathnú ar an scéal agus plé a 
dhéanamh ar na ceisteanna a thagann in éineacht leis.

Faigh aiseolas ón bPlé.

4. Críoch
Iarr ar scoláirí machnamh a dhéanamh ar an gceist seo a 
leanas agus freagra a scríobh ina ndialanna:

‘Dá mbeadh scoláire trasinscneach i do scoil nó i do rang, 
conas a d'fhéadfá tacú leo?’

Má bhíonn am fágtha, iarr ar an scoláirí a bhfreagraí a 
léamh amach os ard. 

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoin tábhacht a bhaineann 
le labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn imní orthu 
agus faoi na foinsí tacaíochta ginearálta agus na foinsí a 
bhaineann le tacaíocht LADT atá ar fáil (féach ar Aguisín 
1).
 

CUR CHUIGE
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CEACHT 9 BILEOG OIBRE 12

SCÉAL ALEX

  Conas a mhothaigh Alex faoina inscne agus é ag fás aníos?

  Conas a thagann Alex trasna sa scéal? An bhfuil an chuma air go bhfuil sé sásta?

  Conas a mhothaíonn sé faoi bheith mar bhean?

  Cad iad na tacaíochtaí a thugann a thuismitheoirí dó?

  Cén chaoi a bhféadfadh Seán agus Fidelma cabhrú leis, dar leat?

  Cad a d'fhoghlaim tú faoi bheith mar 'tras' ó scéal Alex?

1

2

3

4

5

6

Saolaíodh Alex mar bhuachaill go fisiciúil, ach ó bhí sé an-óg mhothaigh sé i gcónaí mar chailín. 

De réir mar a d'éirigh sé níos sine bhí sé níos siúráilte de gur chailín a bhí ann.

‘Daid, dúirt mé leat cheana é, is cailín mé, mar sin stop a rá sé!' 

Ar feadh na mblianta, bhí Alex a rá lena thuisimitheoirí gur chailín a bhí ann i ndáiríre.
 

Faoin am a bhí sé 11 bhliain d'aois, níor chaith sé ach éadaí cailíní sa bhaile nó nuair a d'imigh sé amach 

lena theaghlach ag an deireadh seachtaine.  Thar na blianta de réir a chéile ghlac an thuismitheoirí leis 

go raibh sé tábhachtach do Alex éadaí cailíní a chaitheamh. Stop siad de bheith ag ceartú strainséirí a 

cheap gur iníon leo é Alex.

  Bhí rudaí áirithe an-deacair ar scoil, mar shampla, an riail go raibh ar bhuachaillí agus cailíní éidí scoile 

éagsúla a chaitheamh, agus an bealach inar roinn na múinteoirí scoláirí i ngrúpaí ar leith nó i scuainí 

mar bhuachaillí agus mar chailíní.  Agus é 14 bliana d'aois, thosaigh Alex ag iarraidh ar na múinteoirí an 

forainm 'sí' a úsáid agus d'áitigh sé sciorta a chaitheamh ar scoil.  Bhí daoine áirithe ag spochadh as Alex, 

ach bhí beirt dhlúthchairde aige, Seán agus Fidelma, a chabhraigh leis go mór.  

 D'éirigh tuismitheoirí Alex níos buartha agus níos buartha, ach ag an am céanna bhí grá acu do Alex 

agus bhí siad ag iarraidh tacú leis.  Lorg siad comhairle óna ndochtúir, a bhí an-chabhrach agus a mhol 

don teaghlach teagmháil a dhéanamh leis an ngrúpa óige LADT a bhí lonnaithe i mbaile Lártíre gar 

dóibh.  

Bhí Alex an-sásta nuair a fuair sí amach go raibh daoine óga trasinscneacha eile ag freastal ar an 

ngrúpa. Fuair sí go raibh sé an-tacúil a bheith in ann labhairt faoina taithí, éisteacht le daoine eile agus 

saincheisteanna a phlé de réir mar a tháinig siad aníos di. Bhí sé ar fheabhas freisin a bheith in ann 

crochadh thart le daoine den aois chéanna a ghlac léi agus a chaith léi mar an bhean a raibh a fhios aici 

a raibh sí i gcónaí.
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CEACHT 
AN TSRAITH SHÓISEARACH

10

Aidhm

Scoláirí a chur ar a gcumas feasacht a 
fhorbairt ar an raon tacaíochtaí atá ar fáil do 
dhaoine óga LADT.

Torthaí Foghlama

Seo na torthaí a bheidh ag scoláirí:
(i)  Luach na ngníomhaireachtaí tacaíochta 

ar nós BeLonG To do dhaoine óga LADT a 
thuiscint.

(ii)  An teanga a bhaineann le ceiliúrthaí agus 
agóidí LADT a thuiscint.

iii)   Tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an 
mbraistint ionbhá agus tacaíochta do 
dhaoine óga LADT.

Ábhair Scoláirí

Ceacht 10, Bileog Oibre 13 – Tacaíochtaí 
agus Ceiliúrthaí.

Ábhair Múinteoirí

DVD Ag Fás Aníos mar LADT: 
Ceiliúrthaí agus tacaíochtaí.

    Rochtain ar shuíomh Gréasáin BeLonG 
To, www.belongto.org.

TACAÍOCHTAÍ AGUS CEILIÚRTHAÍ
Nasctar an ceacht seo le modúl OSPS de Bhliain 3: An tSábháilteacht Phearsanta- ‘Gníomhaireachtaí 
Cabhracha’.

Faisnéis Chúlra don 
Mhúinteoir 

Sa cheacht seo cuirtear eolas ar fáil do scoláirí faoin 
eagraíocht 'BeLong To' a bhfuil mar ról aige tacaíocht 
agus spreagadh a chur ar fáil do dhaoine óga ar LADT 
iad. Mínítear freisin an tábhacht a bhaineann le Gay 
Pride don phobal LADT.

LGBT D
VD
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1. Réamhrá
Cuir tús leis an gceacht tríd an aidhm agus na torthaí 
foghlama a leagan amach, ag tagairt don Fhaisnéis Chúlra 
don Mhúinteoir. Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na 
bunrialacha, na teorainneacha agus na foinsí tacaíochta.

Téigh siar ar a bhfuil foghlamtha ag scoláirí i gceachtanna 
roimhe seo. Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi 
Cheachtanna 5 agus 6 agus an chaoi ina ndéanfaí 
bulaíocht agus ciapadh ar dhaoine óga LADT. Ar an gcúis 
seo tá tábhacht ar leith le tacaíocht na n-eagraíochtaí 
cosúil le BeLonG To.

2. Plé
I bpéirí nó i ngrúpaí de thriúr iarr ar na scoláirí na 
ceisteanna seo a leanas a phlé:

1.  Cén cineál tacaíochta a fhaigheann tú i do shaol ó do 
theaghlach agus ó do chairde? 

2.  Cad faoi do phobal? Conas a thugann sé tacaíocht 
duit? An bhfuil tú i do bhall de chumann ar bith 
nó an nglacann tú páirt in aon gníomhaíochtaí i do 
phobal?

3.  Conas a cheiliúrann tú d'fhéiniúlacht náisiúnta go 
poiblí? E.g Lá Fhéile Pádraig, Laethanta Idirnáisiúnta? 

4.  An gceapann tú go bhfuil tacaíocht agus ceiliúradh 
atá ionann ag teastáil ó dhaoine óga LADT ina saol?

Faigh aiseolas ó na scoláirí agus scríobh na heochairfhocail 
ar an gclár, ag leagan béime go bhfuil na ceiliúrthaí, go 
háirithe i dtaobh cé sinn agus ár bhféiniúlacht, mar chuid 
dár  saol agus trí cheiliúradh a dhéanamh go n-aithnímid 
ár n-indibhidiúlacht agus ár n-uathúlacht.

3. DVD agus Bileog Oibre
Mínigh do na scoláirí go mothaíonn daoine 
ar LADT iad go minic nach n-aithnítear a 
bhféiniúlacht ná nach gceiliúrtar é. Is ar an 

gcúis sin a eagraítear máirseálacha Gay Pride i líon mór 
tíortha ar fud an domhain, Éire san áireamh. Cuidíonn an 
eagraíocht BeLonG To le daoine óga páirt a ghlacadh i 
gceiliúrthaí ar nós Gay Pride, agus cuireann sé áit shábháilte 
ar fáil freisin inar féidir le daoine óga LADT bualadh le 
chéile, cairdis a chruthú agus a gcuid fadhbanna a phlé. 

Tabhair cóip de Bhileog Oibre 13: Tacaíochtaí agus 
Ceiliúrthaí do gach scoláire, agus iarr orthu na ceisteanna 
a choinneáil san áireamh agus iad ag féachaint ar an DVD.

Seinn an DVD – Ag Fás Aníos mar LADT, Mír: Tacaíochtaí 
agus Ceiliúrthaí.

Tabhair am do na scoláirí leis an mBileog Oibre a chríochnú 
agus chun na ceisteanna a phlé i bpéirí nó i ngrúpaí beaga.  

Faigh aiseolas ó na grúpaí agus bain úsáid as an deis seo 
chun ligean do na scoláirí an tuiscint atá acu ar na téarmaí, 
Pride (Bród), Rainbow Flag (Bratach Bogha Ceatha), etc.

4.  Críoch 
   Taispeáin an suíomh Gréasáin BeLonG To do scoláirí – 

www.belongto.org. 

Iarr ar scoláirí trí chúis a gceapann siad go bhféadfadh 
Gay Pride agus BeLonG To cabhrú le duine ar Leispiach, 
Aerach, Déghnéasach nó Trasinscneach é/í a scríobh síos.

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoin tábhacht a bhaineann 
le labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn imní orthu 
agus faoi na foinsí tacaíochta ginearálta agus na foinsí a 
bhaineann le tacaíocht LADT atá ar fáil (féach ar Aguisín 
1).

CUR CHUIGE

LGBT  D
VD
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Cad a chuireann BeLonG To ar fáil 
do dhaoine óga?

Cad a deir Patrick agus na daoine 
óga eile a dtaitníonn leo faoin 
gceiliúradh Pride?

Cad is brí le héagsúlacht duitse?
Cén samplaí d'éagsúlacht a chonaic 
tú ar an DVD?

Conas a chabhraíonn an Mór-Rince 
(Debs/Prom) a bhíonn ag líon mór 
daoine óga ag deireadh a laethanta 
scoile leo a mhothú go bhfuil 
tacaíocht ann dóibh agus conas a 
ligeann sé dóibh a bhféiniúlacht a 
cheiliúradh?

Cén fáth a gceapann tú go bhfuil an 
Prom LADT chomh tacúil sin? Cad a 
deir daoine faoi ar an DVD?

Cad iad na tacaíochtaí eile a 
luaitear?

CEACHT 10 BILEOG OIBRE 13

TACAÍOCHTAÍ AGUS CEILIÚRTHAÍ
LGBT  

D
VD
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Ceacht 1  Tuiscint a fháil ar ghnéaschlaonadh agus féiniúlacht inscne
Ceacht 2  Ag Teacht Amach Chugat Féin
Ceacht 3  Ag Teacht Amach Chuig Daoine Eile 
Ceacht 4  Caidrimh
Ceacht 5  Féiniúlacht trasinscneach
Ceacht 6  Claontacht agus leithcheal (1)
Ceacht 7  Claontacht agus leithcheal (2)
Ceacht 8  Tacaíochtaí agus Ceiliúrthaí

AN TSRAITH SHINSEARACH
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Rinneadh na ceachtanna seo a dhearadh le bheith 
múinte i gcomhthéacs chlár OSPS níos leithne, san 
ord ina dtaispeántar iad. Ag brath ar struchtúr 
chlár an OSPS sa scoil, b'fhéidir gur mhian leis an 
múinteoir roghnú a dhéanamh ó na ceachtanna, nó 
iad a theagasc in ord difriúil.

Má dhéanann múinteoir cinneadh an t-ord a athrú, 
moltar dó nó di a chinntiú go bhfuil na scoláirí ar 
an eolas faoi na bunrialacha agus an teanga atá i 
gCeacht a hAon.

Más rud é nach bhfuair scoláirí sa tSraith Shinsearach 
aon cheachtanna roimhe seo ar an ngnéaschlaonadh 
agus an trasinscneach, bheadh sé inmholta cuid de na 
ceachtanna eile sa tSraith Shóisearach a mhúineadh, 
chomh maith le Ceacht a hAon, ar dtús. 

Ba chóir tús a chur leis na ceachtanna OSPS uile ag 
tagairt do na bunrialacha agus teorainneacha, ach 
tá tábhacht ar leith maidir leis an topaic seo, ós rud 
é go bhfuil roinnt de na dearcthaí diúltacha agus 
steiréitíopaí fós ann ó thaobh an ghnéaschlaonta 
agus féiniúlachta inscne. 

San áireamh sna bunrialacha bheadh na samplaí 
seo a leanas: ag éisteacht, meas a léiriú do thuairimí 
daoine eile, gan a bheith ag magadh faoi dhaoine 
eile. 

Baineann líon mór de na ceachtanna úsáid as 
modhanna oibre i ngrúpaí; leis seo tá timpeallacht 
seomra ranga an-sábháilte agus tacúil de dhíth. 
Mura féidir a leithéid timpeallachta a chur ar fáil, 
b'fhéidir go mbeadh an múinteoir ag iarraidh na 
modheolaíochtaí a chur in oiriúint agus úsáid níos 
mó a bhaint as plé a dhéanamh leis an rang uile 
seachas plé a dhéanamh i ngrúpaí beaga.

Ba chóir do mhúinteoirí a mhíniú do scoláirí, cé go 
dtugann an rang OSPS deis don rang tuairimí a phlé 
agus a chomhroinnt, ní hé an áit cheart é le heolas a 
nochtadh atá pearsanta nó íogair, faoin duine é féin 
nó faoi dhuine eile. Más mian le scoláire rud éigin a 
phlé atá pearsanta nó íogair féadtar moladh dóibh 
labhairt leis an múinteoir i ndiaidh an ranga, nó le 

duine fásta iontaofa eile, nó teagmháil a dhéanamh 
le heagras tacaíochta cuí, ar nós na n-eagras a 
luaitear in Aguisín 1.
Agus an topaic seo á plé ba chóir do mhúinteoirí a 
bheith íogair go bhféadfadh roinnt scoláirí sa rang 
a bheith ina nduine leispiach, aerach, déghnéasach 
nó trasinscneach, nó b'fhéidir go mbeadh baill 
dá dteaghlach. Ach, níor chóir do mhúinteoirí a 
bheith den bharúil faoi fhéiniúlacht duine éigin, ná 
ceisteanna díreacha a chur. 

Mar a shonraítear sa réamhrá (féach ar Leathanach 
6) tá gach scoil freagrach as a chinntiú go mbaintear 
úsáid as na hábhair acmhainne OSPS/OCG uile ar 
bhealach a luíonn isteach le héiteas na scoile, mar 
atá leagtha síos i bpolasaí OCG na scoile. Ba chóir go 
mbeadh an múinteoir ar an eolas faoi pholasaí OCG 
na scoile. Féadtar labhairt faoi na luachanna atá mar 
bhunús den pholasaí agus ag an am céanna é a éascú 
do na scoláirí plé a dhéanamh faoi na dearcthaí agus 
luachanna ar bhealach measúil.

An aois toilithe do chaidreamh collaí, is cuma más 
duine heitrighnéasach nó homaighnéasach atá i 
gceist, is ea 17 mbliana d'aois do bhuachaillí agus do 
chailíní.

Baintear úsáid as na litreacha LADT, a sheasann do 
leispiach, aerach, déghnéasach agus trasinscneach, 
trí na ceachtanna ar fad.

D'fhonn na ceachtanna seo a chomhtháthú le clár 
OCG na scoile sa tSraith Shinsearach, liostaítear 
na naisc chuig na ceachtanna a bhaineann leo san 
acmhainn TRUST agus na hÁbhair Acmhainne sa 
tSraith Shinsearach don OCG (www.sphe.ie) ag tús 
an cheachta.
 
Moltar do mhúinteoirí eolas a thabhairt do scoláirí 
maidir le heagraíochtaí tacaíochta – féach ar Aguisín 
1. Tá tábhacht ar leith ag an eagraíocht BeLonG To 
do scoláirí atá aerach, leispiach, déghnéasach nó 
trasinscneach nó a bhfuil a gclaonadh gnéasach nó a 
bhféiniúlacht inscne á ceistiú acu.

CEACHTANNA A THEAGASC 
DON TSRAITH SHINSEARACH
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CEACHT 
AN TSRAITH SHINSEARACH

1 

Aidhm

Tuiscint na scoláirí a mhéadú maidir le 
gnéaschlaonadh agus féiniúlacht inscne.

Torthaí Foghlama

Seo na torthaí a bheidh ag scoláirí:
(i)  Tar éis iniúchadh a dhéanamh ar a bhfuil i 

gceist le gnéasacht, gnéaschlaonadh agus 
féiniúlacht inscne.

(ii)  Tar éis machnamh a dhéanamh ar cad atá 
i gceist le bheith mar LADT.

Ábhair Scoláirí

Cóipeanna de ghnáthirisí a bhfuil tóir orthu – 
cóip amháin do gach scoláire.

TUISCINT A FHÁIL AR 
GHNÉASCHLAONADH AGUS 
FÉINIÚLACHT INSCNE
Sa cheacht seo nasctar le hÁbhair Acmhainne na Sraithe Sinsearaí, Ceacht 7, Gnéasacht an Duine agus 
Ceacht 16, Ag Glacadh le Gnéaschlaonta. Chomh maith leis sin nasctar le TRUST Ceacht 9, Gnéasacht 
agus Ceacht 10, Gnéaschlaonadh.

Faisnéis Chúlra don 
Mhúinteoir 

Is homaighnéisigh iad líon níos lú daoine – taitníonn 
daoine ón ngnéas céanna leo. Tá daoine eile agus is 
déghnéasaigh iad – taitníonn daoine ón dá ghnéas leo. 
Tá gnéithe mothúchánacha, síceolaíocha, spioradálta 
agus fisiciúla ag baint le gnéaschlaonadh duine.

Tá líon mór daoine atá leispiach, aerach nó trasghnéasach 
nach maith leo an focal 'homaighnéasach' mar gheall ar 
an gclaontacht agus an coiriúlú stairiúil; b'fhearr leo an 
focal ‘aerach’ chun cur síos a dhéanamh ar fhir a bhfuil 
tarraingt ag fir orthu agus an focal 'leispiach' do mhná 
a bhfuil tarraingt ag mná orthu. 

Glactar leis i gcoitinne nach roghnaíonn daoine a 
ngnéaschlaonadh; deir líon mór fir agus mná ar aeraigh, 
leispiaigh, agus déghnéasaigh iad go raibh siad ar an 
eolas faoina ngnéaschlaonadh ó aois an-óg. Is rud 
é an gnéaschlaonadh a thagann chun cinn agus a 
fhorbraíonn go háirithe le linn na hógántachta. 

Féiniúlacht inscne 
Is éard is féiniúlacht inscne ná mothú inmheánach duine 
de bheith fireann nó baineann nó inscne eile nó meascán 
inscní. Tá daoine áirithe nach bhfuil aon fhéiniúlacht 
inscne acu agus tá daoine eile a mhothaíonn go bhfuil a 
bhféiniúlacht lasmuigh de na hinscní fireanna/baineanna 
traidisiúnta. Is scáth-théarma é an téarma 'trasinscneach' 
a chlúdaíonn daoine ó fhéiniúlachtaí inscne éagsúla, ar 
nós daoine a thrasghléasann, daoine nach ndéanann 
iad féin a shainiú mar fhear ná bean, trasghnéasaigh 
agus inscní eile. Is é is brí le trasinscneach ná duine a 
shainíonn é/í féin nó a bhfuil dúil air/uirthi maireachtáil 
mar bhall den ghnéas seachas an gnéas a bhí aige/aici 
nuair a saolaíodh é/í. 

Tuigeann agus léirmhíníonn an tsochaí an inscne trínár 
léiriú inscne – i.e. an chaoi ina mbreathnaíonn daoine 
eile orainn, ár nósúlachtaí, éadaí, an bealach ina 
siúlaimid nó ina labhraímid. Ní féidir féiniúlacht inscne a 
athrú trí chóireáil nó comhairle a fháil agus is rud éagsúil 
é ón gclaonadh gnéis. 

Gnéasacht:
Is cuid lárnach é an ghnéasacht de bheith mar dhuine daonna. 
Ní bhaineann sé leis an ngníomhaíocht ghnéasach amháin. 
Baineann sé le hinscne, gnéaschlaonadh, Léiriú mothúcháin 
gnéasach, an inniúlacht don aoibhneas agus sásamh, an 
caidreamh atá againn linn féin agus le daoine eile, agus 
atáirgeadh.  Is daoine gnéasacha sinn ón uair a saolaítear sinn 
go dtí go bhfaighimid bás. 

An Gnéaschlaonadh 
Cé go bhfuil an gnéaschlaontaí éagsúla ann, de ghnáth 
aithnítear na trí cinn seo a leanas – homaighnéasach, 
heitrighnéasach agus déghnéasach. Is heitrighnéasaigh iad 
tromlach na ndaoine – taitníonn daoine ón ngnéas eile leo. 
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1. Réamhrá
Cuir tús trí chur i gcuimhne do na scoláirí go bhfuil siad 
tar éis tús a chur leis na topaicí maidir leis an ngnéasacht, 
an gnéaschlaonadh agus an fhéiniúlacht inscne sa tSraith 
Shóisearach.

Cuir tús leis an gceacht trí na haidhmeanna agus cuspóirí 
foghlama a leagan amach. Cuir i gcuimhne do na scoláirí 
faoi na bunrialacha, na teorainneacha agus na foinsí 
tacaíochta. 

2. Plé
Mar ghníomhaíocht ranga iomláin nó trí obair a 
dhéanamh i bpéirí nó i ngrúpaí beaga, fiafraigh de na 
scoláirí cad a cheapann siad an chiall atá le 'gnéasacht', 
'gnéaschlaonadh' agus 'féiniúlacht inscne'.

Faigh aiseolas, pléigh freagraí na scoláirí, soiléirigh agus 
ceartaigh aon mhífhaisnéis de réir mar is gá, agus úsáid á 
baint as an 'Faisnéis Chúlra don Mhúinteoir' thuas.

Mínigh na focail a úsáidtear de ghnáth maidir le 
gnéaschlaonadh agus féiniúlacht inscne – i.e. leispiach, 
aerach, déghnéasach, trasinscneach. Go minic agus iad le 
chéile glaoitear LADT orthu.

3. Gníomhaíocht Irise
Abair leis na scoláirí go bhfuil siad chun féachaint ar roinnt 
irisí a bhfuil tóir orthu agus go bhfuil siad chun féachaint 
an bhfuil saol daoine LADT á léiriú sna grianghraif.

Tabhair iris do gach scoláire nó do gach beirt, agus 
iarr orthu breathnú ar na grianghraif agus breithniú a 
dhéanamh ar na ceisteanna seo a leanas:

1.  An léirítear daoine nó ceisteanna LAD sna hirisí?

2.  Cén fáth, meas tú?

3.  An léirítear daoine nó ceisteanna trasinscneacha?

4.  Cén fáth, meas tú?

5.  Cad iad na teachtaireachtaí a bheadh á seoladh mar 
thoradh air seo?

Críochnaíonn an múinteoir an plé trí mheabhrú do na 
scoláirí go ndéanaimid, mar shochaí, dearmad de shaol 
agus mothúcháin na ndaoine atá i mionlach, agus go 
nglacaimid leis go bhfuil gach duine mar an gcéanna. I 
gcás daoine LADT féadfaidh sé seo é a dhéanamh níos 
deacra dóibh a bheith oscailte faoi cén cineál daoine iad. 
Sa chéad ghníomhaíocht eile breathnóimid ar an scéal 
faoin imreoir CLG aitheanta, Dónal Óg O’Cusack, agus 
cé chomh deacair is a bhí sé dó insint dá thuismitheoirí go 
raibh sé aerach. 

4. Léamh 
Imreoir clúite Iomána is ea Dónal Óg Cusack. Rugadh 
in 1977 é i gCorcaigh i dteaghlach iomána traidisiúnta, 
agus bhí mar chuid de dhá fhoireann iomána as Corcaigh 
a bhuaigh boinn de Chluiche Ceannais na hÉireann. 
Choinnigh sé ciúin faoina fhéiniúlacht mar fhear aerach ar 
feadh tamaill fhada, ach ansin tháinig sé amach. Sa sliocht 
seo óna dhírbheathaisnéis ina gcuireann sé síos é ag insint 
dá thuismitheoirí faoina ghnéaschlaonadh. 

Léigh an sliocht ó dhírbheathaisnéis Dónal Óg Cusack – 
‘Come What May: The Autobiography’, Penguin. 

Pointí Plé:
l	 Conas a bhí sé do Dhónal Óg é seo a choinneáil faoi 

rún, dar leat?

l	 Cén fáth nach mian leis lipéad a chur air féin, dar 
leat?

l	 An mbíonn fadhbanna breise i gceist le teacht 
amach más fear nó bean spóirt tú, agus ma bhíonn, 
cén fáth?

5. Críoch
Críochnaigh an rang trí iarraidh ar na scoláirí machnamh 
a dhéanamh ar a bhfuil foghlamtha acu sa cheacht seo 
agus é a scríobh síos ina ndialann. 

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoin tábhacht a 
bhaineann le labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn 
imní orthu agus faoi na foinsí tacaíochta ginearálta agus 
na foinsí a bhaineann le tacaíocht LADT atá ar fáil (féach 
ar Aguisín 1).

CUR CHUIGE

Shuigh siad ar fad síos agus d'fhan siad. Anois, bhí 
mise i gcónaí compordach ionam féin agus faoina 
bhfuilim, ach ní raibh sé seo éasca. Dóibh siúd 
ba mhac nó deartháir mé, iománaí. Bhí me mar 
cheannaire i ndomhan d'fhir fhireanna. I gCluana 
bhí seasamh agam toisc gurbh iománaí mé, agus 
bhí tábhacht leis an iománaíocht. Tháinig triúr mac 
as an teach againne agus bhí boinn thábhachtacha 
tugtha agam thar doras an tí. Bhí a fhios agam 
go raibh siad an-bhródúil astu. Bhí na ballaí agus 
seilfeanna sa seomra ina rabhamar inár suí lán le 
scéalta agus cuimhneacháin den saol iománaíochta. 
Agus bhain an chuid is mó díobh liomsa.

Mar sin d'inis mé an scéal dóibh díreach mar a 
tharla sé. An ceann eile, rún, an scéal faoin mac a 
thóg siad sa teach seo. Dúirt mé, 'Cogar, níl spéis 
agam i lipéid, nílim mar seo nó nílim mar siúd ach is 
é seo an rud a bhí á dhéanamh agam, seo é an scéal, 
blah, blah, blah. Má dhéanann sé sin pé rud atáim, 
bhuel ansin is é sin mar atáim, ach diúltaím dul síos 
an bóthar de lipéid agus a leithéid nach bhfuil a 
fhios agam cad atá amach romhan ach sin an áit ina 
bhfuilim. Is Dónal Óg mé go fóill. (leathanach 155).
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CEACHT 
AN TSRAITH SHINSEARACH

2 

Aidhm

Tuiscint na scoláirí a mhéadú ar an gcaoi 
a bhfuil sé do dhuine aerach a g(h)
néaschlaonadh a thuiscint agus glacadh 
leis agus a bheith in ann é a chur in iúl do 
dhaoine eile. Go minic déantar tagairt ar an 
bpróiseas seo mar ‘ag teacht amach’.

Torthaí Foghlama

Seo na torthaí a bheidh ag scoláirí:
(i)  an próiseas a thuiscint, do dhuine óg 

LADT, maidir le teacht amach chuige/
chuici féin agus chuig daoine eile.

(ii)  tuiscint a fháil ar chuid de na deacrachtaí 
a bhíonn i gceist le teacht amach agus 
ionbhá a bheith acu leo.

Ábhair Scoláirí

Ceacht 2, Bileog Oibre 1: Ag Teacht Amach 
Chugat Féin.

Ábhair Múinteoirí 

DVD Ag Fás Aníos mar LADT: 
Ag Teacht Amach Chugat Féin 
agus Ag Teacht Amach Chuig Daoine Eile.

AG TEACHT AMACH CHUGAT FÉIN
(Ba chóir Ceacht 2 agus 3 a mhúineadh ceann i ndiaidh a chéile)

I dtaighde a rinneadh le déanaí fuarthas gurb é an aois 
is coitianta do dhaoine óga nuair a fhaigheann siad 
amach gur LGB iad ná ag dhá bhliain déag d'aois, ach 
ní nochtfaidh an chuid is mó díobh é seo go ceann cúig 
bliana eile. Fuarthas amach sa staidéar freisin gur tréimhse 
an-deacair é do dhaoine óga ón uair a fhaigheann siad 
amach faoina ngnéaschlaonadh go dtí 'go dtagann siad 
amach'. Dé ghnáth bhí faitíos orthu nach nglacfadh 
a dteaghlach nó a gcairde leo agus bhí imní orthu go 
ngearrfaí amach iad agus/nó go ndéanfaí iad a chiapadh 
ar scoil. Go minic faigheann daoine trasinscneacha 
amach faoina bhféiniúlacht inscne agus fiú iad níos óige 
ná 12 bhliain d'aois. 

Bíonn stiogma, eisiamh sóisialta, bulaíocht agus ciapadh i 
gceist do dhaoine óga ar LADT iad de bharr claontachtaí 
sa tsochaí fúthu siúd a bhfuil a bhféiniúlacht inscne nó 
gnéaschlaonadh difriúil ón ngnáthrud. D'fhéadfadh an 
strus a chruthaítear mar gheall ar an taithí seo daoine 
LADT a chur i mbaol le guais shíceolaíochta ar a nglaoitear 
strus mionlaigh. Féadfaidh fadhbanna meabhairshláinte 
eascairt as strus mionlaigh ar nós an dúlagar, féinmheas 
lag, andúil agus féindhíobháil. Le strus mionlaigh 
uaireanta bíonn deacrachtaí ag duine óg forbairt a 
dhéanamh ar mhothú dearfach dá bhféiniúlacht LADT 
féin. Féadfaidh an tacaíocht, cuimsiú agus dearbhú den 
fhéiniúlacht LADT dul in aghaidh é seo. Is féidir teacht ar 
thorthaí taighde maidir leis seo ar Leathanach X.

Féadfaidh deacracht ar leith a bheith ag daoine leis an 
déghnéasacht a thuiscint. Scríobhann Robyn Ochs, an 
scríbhneoir, faoin 'leithcheal dúbailte' a d'fhéadfadh 
a bheith ann do dhaoine déghnéasacha ó na pobail 
heitrighnéasacha agus LADT. 

Féadfaidh an tréimhse seo a bheith dúshlánach nuair 
a ghlacann daoine óga LADT lena ngnéaschlaonadh 
nó lena bhféiniúlacht inscne. Tá sé tábhachtach go 
dtugtar tacaíocht dóibh agus má roghnaíonn siad a 
ngnéaschlaonadh nó a bhféiniúlacht inscne a nochtadh, 
go léirítear meas, tuiscint agus inghlacthacht nuair a 
dhéantar é seo.

Sa cheacht seo déantar iniúchadh ar na saincheisteanna 
atá i ndán do dhaoine óga a fhaigheann amach go bhfuil 
a ngnéaschlaonadh éagsúil ón tromlach dá ngrúpa piaraí. 

LGBT D
VD

Faisnéis Chúlra don 
Mhúinteoir 

Is próiseas é 'Ag Teacht Amach' de a) tuiscint a fháil ar do 
ghnéaschlaonadh féin agus glacadh leis – ar a nglaoitear 'ag 
teacht amach chugat féin' go minic agus b) an mhuinín a 
fhorbairt chun labhairt le duine eile nó le daoine eile faoi, ar a 
nglaoitear 'ag teacht amach chuig daoine eile' go minic. Tá an 
próiseas beagnach mar an gcéanna do thrasinscneach. 
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1. Réamhrá
Leag amach an aidhm agus cuspóirí foghlama, ag baint 
úsáide as cuid den ábhar ón bhFaisnéis Chúlra don 
Mhúinteoir. Cuir na bunrialacha, na teorainneacha agus 
foinsí tacaíochta i gcuimhne do scoláirí. 

2. DVD
Taispeáin an DVD – ‘Ag Fás Aníos mar LADT: 
Ag Teacht Amach Chugat Féin agus Ag 
Teacht Amach Chuig Daoine Eile.

Pointí Plé:
l  Conas a mhothaigh na daoine óga san DVD faoi 

theacht amach?

l  Cad a rinne deacair dóibh é?

l  Cad a d'fhoghlaim tú faoi bheith ag teacht amach 
óna scéalta?

3.  Bileog Oibre
Mínigh go mbeidh na scoláirí ag díriú ar thaithí Jamie, 
Natasha agus Esther sa ghníomhaíocht seo. 

Roinn na scoláirí i ngrúpaí beaga. Tabhair cóip de Bhileog 
Oibre 1: Ag Teacht Amach Chugat Féin. Iarr ar na scoláirí 
na ráitis atá ar bharr na Bileoige Oibre a léamh agus na 
ceisteanna a phlé, agus nótaí a ghlacadh más mian leo. 

Ceap duine amháin le labhairt thar ceann an ghrúpa.

Faigh aiseolas ó na grúpaí beaga agus críochnaigh an plé 
trí chur i gcuimhne do na scoláirí gur ghnáthchineálacha 
gnéaschlaonta iad an homaighnéasacht agus an 
déghnéasacht, agus go raibh siad ann i gcónaí. Tagann an 
chuid is mó de na fadhbanna a bhíonn ag daoine LADT 
ó na claontachtaí agus dearcthaí daoine nach LADT iad.

Déan tagairt don eolas ar bhulaíocht homafóbach san 
Fhaisnéis Chúlra agus don eolas ar an teagasc de reiligiúin 
éagsúla ar an ngnéasacht. 

4. Críoch
Deir Jamie ‘Is am an-uaigneach é, mothaíonn tú éagsúil 
an t-am ar fad’.

Déan machnamh ar an am a mhothaigh tú uaigneach nó 
éagsúil agus scríobh síos an rud a chabhraigh leat an uair 
sin. Féadfar iarraidh ar na scoláirí a rá cad a chabhraigh 
leo más mian leo.

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoin tábhacht a bhaineann 
le labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn imní orthu 
agus faoi na foinsí tacaíochta ginearálta agus na foinsí a 
bhaineann le tacaíocht LADT atá ar fáil (féach ar Aguisín 
1).

CUR CHUIGE

LGBT  D
VD
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CEACHT 2 BILEOG OIBRE 1

AG TEACHT AMACH CHUGAT FÉIN

Deir Zoe: ‘An chúis nach ndúirt mé le duine ar bith é ná go bhféadfadh sé mo shaol a mhilleadh 

dá dtiocfainn amach.

Cheap mé nach labhródh mo chairde liom arís agus go gcaithfeadh mo thuismitheoirí mé amach'.

Deir Esther: ‘Mhothaigh mé go mbeinn mar choilíneach an teaghlaigh, agus go háirithe ós rud é go bhfuil 

cineál cúlra Giúdaigh agam chomh maith, nach nglacfadh mo reiligiún liom.’

Deir Jamie: ‘Ceapaim go bhfuair mé amach nuair a bhí mé tuairim is 12 bhliain d'aois agus rinne mé 

iarracht é a shéanadh toisc gur cheap mé gur rud é a bhí náireach. Am an-uaigneach a bhí ann. Mothaíonn 

tú éagsúil an t-am ar fad. Tá ciontacht mhór ag baint leis, mothaíonn tú go bhfuil tú ag ligean síos do 

thuismitheoirí, beagáinín ar aon nós. Ós rud é nach mbeidh siad ina seantuismitheoirí agus rudaí mar sin…'

  Conas a mhothaigh Zoe agus Jamie nuair a bhí siad ag iarraidh a gclaonadh a choinneáil faoi 
rún, dar leat?

  Cad iad na teachtaireachtaí a bhí ann faoi bheith aerach/leispiach agus iad ag fás aníos?

  Cén chaoi a raibh sé do Esther nuair a fuair sí amach go raibh sí déghnéasach? 

  Cad iad na teachtaireachtaí a fuair Esther óna reiligiún? 

  Cad a chabhraigh leis an triúr daoine óga seo chun glacadh leo féin? 

1

2

3

4

5

LGBT  D
VD
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1. Réamhrá
Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoin bPlé a bhí ann sa 
rang roimhe seo. Mínigh go mbreathnóidh na scoláirí ar 
roinnt de na saincheisteanna a ardaíodh sa rang deiridh, 
ach go ndíreofar go háirithe ar bheith ag teacht amach 
chuig daoine eile. 

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na bunrialacha, na 
teorainneacha agus na foinsí tacaíochta.

2. DVD
Mínigh do na scoláirí go bhfuil siad chun 
féachaint ar mhír den DVD a chonaic siad 
sa rang deiridh, ach go ndíreoidh siad sa 

mhachnamh agus sa phlé ar cén chaoi a raibh sé do 
dhaoine óga chun labhairt faoina gclaonadh le duine eile.

Taispeáin an DVD, Ag Fás Aníos mar LADT: Ag Teacht 
Amach Chuig Daoine Eile.

Lorg tuairimí ar an DVD. 

3. Bileog Oibre
Tugann an múinteoir Bileog Oibre 2 'Ag Teacht Amach 
chuig Daoine Eile' do na scoláirí agus iarrann sé/sí orthu 
na ceisteanna sa bhileog oibre a fhreagairt leo féin ar dtús 
sula dtéann siad ag obair i ngrúpaí beaga chun comparáid 
a dhéanamh ar an rud a scríobh siad síos. Ceap duine 
amháin do gach grúpa chun aiseolas a thabhairt.

Faigh aiseolas agus éascaigh an plé. 

Nótáil: Féadfaidh dearcthaí i leith na déghnéasachta a 
bheith níos casta ná iad siúd i leith na homaighnéasachta, 
agus bíonn daoine den tuairim gur tréimhse atá i gceist leis 
an déghnéasacht, nó gur mian le daoine déghnéasacha 
é a bheith acu gach bealach. Ach, is gnéaschlaonadh 
aitheanta é an déghnéasacht, agus is ceann a bhíonn ag 
daoine áirithe ar feadh a saoil. 

4. Tobsmaointeoireacht
Iarr ar na scoláirí smaoineamh:

1.  faoin gcúis a socródh duine gan teacht amach.
 
2.  faoin gcúis a socródh duine teacht amach.

Bíodh plé tobsmaointe agaibh ar an dá cheist agus 
scríobh síos na freagraí ar an gclár.

Nótáil: Seans go mbeidís seo a leanas san áireamh sa sna 
freagraí ar a): faitíos nach nglacfaí leo, faitíos go mbeadh 
bulaíocht nó imeaglú i gceist, buartha go mbeadh díomá 
ar a dteaghlach nó go mbeadh a dteaghlach gortaithe.

Seans go mbeidís seo a leanas san áireamh sa sna freagraí 
ar b): bréan de bheith ag ligean orthu féin gur duine iad 
ach nach an duine sin iad, toisc go bhfuil siad bródúil as a 
bhfuil siad, le glacadh leo mar atá siad.

CEACHT 
AN TSRAITH SHINSEARACH

3 

AG TEACHT AMACH CHUIG DAOINE EILE 

Ábhair Scoláirí

Ceacht 3, Bileog Oibre 2: Ag teacht amach 
chuig daoine eile.

Ábhair Múinteoirí 

DVD Ag Fás Aníos mar LADT: 
Ag Teacht Amach Chuig Daoine 
Eile.

LGBT D
VD

Leanúint ar Cheacht 2 is ea an ceacht seo. Tá an aidhm agus na torthaí foghlama mar an gcéanna.

LGBT  D
VD

CUR CHUIGE



 A
G

 F
Á

S
 A

N
ÍO

S
 M

A
R

 L
E

IS
P

IA
C

H
, A

E
R

A
C

H
, D

É
G

H
N

É
A

S
A

C
H

 A
G

U
S

 T
R

A
S

IN
S

C
N

E
A

C
H

: A
C

M
H

A
IN

N
 D

O
N

 O
S

P
S

58

5. Críoch
Iarrtar ar scoláirí machnamh a dhéanamh ar feadh cúpla 
nóiméad ar an gcaoi a mothaítear nuair a ghlacann daoine 
a bhfuil grá againn dóibh agus a bhfuil grá acu dúinn linn. 
Críochnaigh an abairt:

'Nuair a ghlactar liom mar atáim mothaím.’

Cuir i gcuimhne gur athraigh athair Riyadh a thuairim sa 
deireadh thiar thall agus gur mar sin a bhíonn an scéal 
do neart tuismitheoirí nuair a thugtar an t-am dóibh. 
Tá grúpa tacaíocht ar fáil do thuismitheoirí dhaoine óga 
LADT (féach ar Aguisín 1).

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoin tábhacht a bhaineann 
le labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn imní orthu 
agus faoi na foinsí tacaíochta ginearálta agus na foinsí a 
bhaineann le tacaíocht LADT atá ar fáil (féach ar Aguisín 
1).
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CEACHT 3 BILEOG OIBRE 2

AG TEACHT AMACH CHUIGE DAOINE EILE

  Bhí se chomh deacair sin do Riyadh agus Jamie a rá lena dtuismitheoirí gur scríobh 
 siad síos é – scríobh Riyadh ar phíosa páipéir é agus scríobh Jamie ar ríomhphost é a  
 dúirt 'Tosaíonn an focal le a agus críochnaíonn sé le h, agus is an cineál duine sin mé.' 

 Cén fáth a raibh sé mar seo, dar leat?

 
  Bhí bealaí éagsúla i gceist sa chaoi inar fhreagair na tuismitheoirí uile. Cén fáth a raibh 
 sé mar seo, dar leat?

 
  Conas a chuirfeadh an chaoi ar fhreagair a dtuismitheoirí isteach ar Jamie, Patrick agus 

Riyadh?

 
  Conas a mhothaíonn deirfiúracha Esther fúithí toisc go bhfuil sí déghnéasach, dar leat?

1

2

3

4

LGBT  D
VD



 A
G

 F
Á

S
 A

N
ÍO

S
 M

A
R

 L
E

IS
P

IA
C

H
, A

E
R

A
C

H
, D

É
G

H
N

É
A

S
A

C
H

 A
G

U
S

 T
R

A
S

IN
S

C
N

E
A

C
H

: A
C

M
H

A
IN

N
 D

O
N

 O
S

P
S

60

CEACHT 
AN TSRAITH SHINSEARACH

4 

Aidhm

Tuiscint na scoláirí a mhéadú ar mhealladh 
agus caidrimh chomhghnéis.

Torthaí Foghlama

Seo na torthaí a bheidh ag scoláirí:
(i)  Machnamh a dhéanamh ar roinnt de na 

constaicí a bhíonn i ndán do daoine óga 
LADT maidir le siúl amach le duine éigin.

(ii)  Tuiscint níos fearr a fháil ar an luach 
atá ann do dhaoine óga LADT de 
dhlúthchaidrimh chomhghnéis.

Ábhair Scoláirí

Ceacht 4, Bileog Oibre 3: Caidrimh.

Ábhair Múinteoirí 

DVD Ag Fás Aníos mar LADT: 
Caidrimh

CAIDRIMH

I gCeacht 1 rinne na scoláirí iniúchadh ar na gnéithe 
difriúla den ghnéasacht. Má bhíonn duine aerach nó 
déghnéasach tá féiniúlacht iomlán an duine i gceist, 
na gnéithe bitheolaíocha, spioradálta, cultúrtha, 
síceolaíocha agus sóisialta san áireamh. Féadfaidh an 
claonadh a bheith ann sa tsochaí go mbreathnaítear 
ar chaidrimh aeracha, leispiacha nó déghnéasacha ó 
thaobh na gníomhaíochta gnéasaí amháin. Ach, leis 
na caidrimh chomhghnéis comhlíontar na riachtanais 
chéanna dóibh siúd a bhfuil i gceist díreach mar an 
gcéanna le caidreamh heitrighnéasach. San áireamh 
sna riachtanais sin tá dlúthchaidreamh fisiciúil agus 
mothúchánach, grá, comhuintearas, cairdeas agus 
gealltanas.

Féach ar an Eolas maidir leis an aois toilithe ar Leathanach 
X (in Ceachtanna sa tSraith Shinsearach á dTeagasc).

LGBT D
VD

Faisnéis Chúlra don 
Mhúinteoir 

Sa cheacht seo nasctar le hÁbhair Acmhainne OCG na Sraithe Sinsearaí, Ceacht 3  - ‘Ag Déileáil le 
Mothúcháin’ agus Ceacht 12 - ‘Caidrimh Ghrámhara’. Nasctar freisin le TRUST, Ceacht 1 - ‘Cad atá 
Luachmhar Dúinn i gCaidrimh’, Ceacht 2 - ‘Healthy Relationships’, Ceacht 5 - ‘Nuair a Mhothaímid 
Gortaithe’, Ceacht 8 - ‘Dlúthchaidreamh’, Ceacht 11 - ‘Tionchair agus Luachanna’ agus Ceacht 13 - 
‘Caidrimh Fhreagracha’.
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1. Réamhrá
Cuir tús leis trí chur i gcuimhne do na scoláirí go bhfuil 
siad tar éis iniúchadh a dhéanamh ar na gnéithe éagsúla 
a bhaineann lena ngnéasacht i gCeacht 1. Téigh siar 
orthu seo, más gá. Leag amach na haidhmeanna agus na 
torthaí foghlama. Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na 
bunrialacha, na teorainneacha agus na foinsí tacaíochta.

2. Plé
Iarr ar na scoláirí machnamh a dhéanamh ar feadh 
cúpla nóiméad ar a dtaithí féin maidir le titim i ngrá, nó 
más rud é nach raibh siad riamh i ngrá, smaoineamh ar 
scannán nó amhráin faoi bheith ag titim i ngrá. Conas a 
mhothaíonn daoine nuair a tharlaíonn sé seo dóibh?
 
Iarr ar na scoláirí roinnt mothúchán a ainmniú agus iad a 
chur ar an gclár. D'fhéadfadh sceitimíní, faitíos, sásamh, 
brón, dúil, éagmais, neamhdhiongbháilteacht etc. a 
bheith i gceist.

Cuireann an múinteoir na ceisteanna seo a leanas agus 
faigheann sé/sí freagraí.

1.  An socraímid cén duine a dtaitníonn linn nó cé 
leis a dtitimid i ngrá, nó an é go dtarlaíonn sé gan 
choinne?

2.  An bhfuil na mothúcháin mar an gcéanna nó difriúil 
sa mhealladh den ghnéas céanna?

3.  Cad iad na riachtanais a chomhlíonann caidrimh 
ghrámhara?

3. DVD
Seinn an DVD, Ag Fás Aníos mar LADT, Mír: 
Caidrimh. Fiafraigh de na scoláirí an bhfuil 
aon bharúlacha nó ceisteanna acu.

4. Bileog Oibre
Iarrann an múinteoir ar na scoláirí grúpaí de thriúr nó 
ceathrar a chur le chéile chun na ceisteanna a phlé ar 
Bhileog 3 - Caidrimh.

Faigheann an múinteoir freagraí ó na ceisteanna ó gach 
grúpa.

5. Críoch
Iarrann an múinteoir ar na scoláirí machnamh a dhéanamh 
ar feadh cúpla nóiméad ar dhlúthchaidreamh grámhar 
amháin nó ar dhá cheann, atá ina saol féin agus conas a 
bhaineann siad tairbhe as na caidrimh seo. 

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoin tábhacht a bhaineann 
le labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn imní orthu 
agus faoi na foinsí tacaíochta ginearálta agus na foinsí a 
bhaineann le tacaíocht LADT atá ar fáil (féach ar Aguisín 
1).

CUR CHUIGE
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CEACHT 4 BILEOG OIBRE 3 

CAIDRIMH

 An bhfuil féinmhuinín ag Siobhán ina féiniúlacht mar leispiach? Cén fáth, dar leat?

 Conas a mhothaíonn cailín Shiobhán toisc nach féidir léi insint dá tuismitheoirí gur 
leispiach í, dar leat?

 Conas a chuirfeadh sé seo isteach ar chaidreamh Shiobhán lena cailín?

1

2

3

Scéal 
Shiobhán

 Conas a mhothaigh Riyadh faoin mbuachaill a ndéanann sé cur síos air ar an DVD?

 An raibh sé in ann a mhothúcháin a léiriú dó, dar leat? Cén fáth a raibh? Cén fáth nach raibh?

 Cé chomh héasca nó chomh deacair a bheadh sé do bheirt fhear óga a mothúcháin a léiriú 
dá chéile go poiblí, e.g. greim láimhe ar a chéile, póg a thabhairt dá chéile, etc.?

1

2

3

Scéal 
Riyadh

 Cad a thug na caidrimh a bhí acu lena a bpáirithe isteach ina saol?

 An dóigh leat go mbíonn tionchar ag dearcthaí daoine eile i leith caidreamh comhghnéis no 
deghnéasacha ar na caidrimh sin?

1

2

Scéal 
Esther 

agus Scéal 
Natasha

LGBT  D
VD
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CEACHT 
AN TSRAITH SHINSEARACH

5 

FÉINIÚLACHT TRASINSCNEACH

Aidhm

Gheobhaidh na scoláirí tuiscint ar 
shaincheisteanna trasinscneacha agus 
cuirfear ar an eolas iad maidir leis an teanga 
chuí chun na saincheisteanna seo a phlé.

Torthaí Foghlama

Seo na torthaí a bheidh ag scoláirí:
(i)  Stór focal cuí a bheith acu chun 

saincheisteanna trasinscneacha a phlé.

(ii)  Forbairt a dhéanamh ar léargais áirithe 
maidir leis na saincheisteanna a bhíonn i 
ndán do dhaoine ar trasinscnigh iad.

Ábhair Scoláirí

Ceacht 5, Bileog Oibre 4 – Stór Focal 
Trasinscne (cóipeanna do gach scoláire, 
móide cártaí focal, féach thíos).

Ceacht 5, Bileog Oibre 5 – Scéal Mark 
(roghnach).

Ábhair Múinteoirí 

DVD Ag Fás Aníos mar LADT: 
Trasinscneach.

Nó b’fhéidir gur mian leis an múinteoir úsáid 
a bhaint as Ceacht 9 sa tSraith Shóisearach, 
Bileog Oibre 12, Scéal Alex.

LGBT D
VD

Sa tSraith Shóisearach i gceachtanna 2 agus 9 rinneadh 
iniúchadh ar an tsaincheist faoin bhféiniúlacht inscne. 
Sa cheacht seo breathnaítear ar thaithí Mark. Is 
trasinscneach é. 

Ciallaíonn duine trasinscneach duine a bhfuil a f(h)
éiniúlacht inscne difriúil ón ngnéas lenar saolaíodh iad. 
B'fhéidir go bhfeicfeadh an domhan iad mar fhear nó 
bean, ach taobh istigh d'fhéadfadh a bhféiniúlacht 
inscne a bheith go hiomlán difriúil. Seans go mothódh 
duine a bhfuil an chuma air gur buachaill é mar chailín, 
nó vice versa. Mothaíonn daoine trasinscneacha áirithe 
nach bhfuil ceachtar den dá lipéad in oiriúint dóibh. 
Féadfaidh dúshláin mhóra a bheith i gceist leis seo do 
dhuine óg agus dá t(h)eaghlach agus féadfaidh sé a 
bheith an-chasta. 

Ag aois an-óg tá líon mór daoine trasinscneacha ar an 
eolas faoina bhféiniúlacht inscne. Ní lorgaíonn gach 
duine trasinscneach athruithe máinliachta.

Is leagan giorraithe den bhfocal trasinscneach é an 
téarma ‘trans’. 

Tá gnéaschlaonadh éagsúil ón bhféiniúlacht inscne. 
Baineann gnéaschlaonadh leis an mealladh a 
mhothaíonn daoine i dtreo daoine eile. D'fhéadfadh 
daoine trasinscneacha a bheith heitrighnéasach, aerach, 
leispiach nó déghnéasach.

Tá tuiscint agus feasacht níos mó ann maidir leis na 
saincheisteanna trasinscneacha. Tá eolas agus tacaíocht 
ar fáil trí na heagraíochtaí ar nós Líonra na hÉireann 
um Chomhionannas Trasinscne (TENI) agus BeLonG To 
(féach ar Aguisín 1).

Faisnéis Chúlra don 
Mhúinteoir 
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1. Réamhrá
Cuir tús leis an gceacht seo trí chur i gcuimhne do na 
scoláirí faoi na ceachtanna a bhí ann níos luaithe maidir le 
hinscne agus féiniúlacht inscne. Leag amach aidhm agus 
na torthaí foghlama. Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na 
bunrialacha, na teorainneacha agus na foinsí tacaíochta.

2. Stór Fócal
Roinn an rang i bpéirí agus tabhair cártaí dhá fhocal do 
gach péire ó Bhileog Oibre 4 – Stór Focal Trasinscne. Iarr 
orthu ciall an fhocail ar an gcárta, dar leo, a scríobh síos.

Tabhair amach bileog oibre leis na sainmhínithe cearta. 

Iarr ar na scoláirí na sainmhínithe cearta a léamh amach.

Fiafraigh de na scoláirí cad a d'fhoghlaim siad ón gceacht 
seo.

3. DVD agus Bileog Oibre
DVD Ag Fás Aníos mar LADT, Mír: 
Trasinscneach.

Féachann na scoláirí ar an mír Trasinscneach den fhíseán.

Rogha a)  Tabhair cóip do gach scoláire de Bhileog Oibre 
5 – Scéal Mark agus iarr orthu machnamh 
a dhéanamh ar na ceisteanna leo féin agus 
ansin iad a phlé i ngrúpaí beaga. Faigh 
aiseolas ó na grúpaí.

  Nó 

Rogha b)  Faigh freagraí ón rang iomlán ar na ceisteanna 
  ar an mBileog Oibre. 

Pointí Plé:
l  An bhfuil stiogma i gceist le bheith trasinscneach?

l  Cén fáth a mothódh duine sa chás seo an-scartha 
amach?

l  Cén tacaíocht a bheadh de dhíth ón teaghlach agus 
ó chairde?

4. Críoch      
Iarr ar na scoláirí moladh an duine a dhéanamh faoi na 
bealaí ina bhféadfaidís mar dhaoine aonair agus mar scoil 
tacú le duine ar trasinscneach é.

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoin tábhacht a bhaineann 
le labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn imní orthu 
faoi rud ar bith, agus faoi na foinsí tacaíochta ginearálta 
agus na foinsí a bhaineann le trasinscneach atá ar fáil do 
dhaoine a cheapann gur trasinscneach iad – BeLonG To, 
TENI, a ndochtúir teaghlaigh, dochtúir nó comhairleoir  
(Aguisín 1).

CUR CHUIGE
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CEACHT 5 BILEOG OIBRE 4

STÓR FOCAL TRASINSCNE

Daoine 
trasinscneach

Scáth-théarma do dhaoine éagsúla a mhothaíonn nach bhfuil a 
bhféiniúlacht inscne mar an gcéanna leis an ngnéas bitheolaíoch 
lenar saolaíodh iad leis.   

Tras Giorrúchán do 'Trasinscneach'.

Inscne

D'fhéadfadh gnéas bitheolaíoch a bheith i gceist leis an bhfocal 
inscne – i.e. fireannach nó baineannach. Ach baineann sé freisin leis 
na róil agus iompraíochtaí a cheapann an tsochaí a bheith oiriúnach 
d'fhireannaigh nó do bhaineannaigh. 

Féiniúlacht inscne An mothú inmheánach a bhíonn againn mar fhear nó bean, nó mar 
an dá cheann, nó gan a bheith mar cheachtar.

Leiriú inscne An chaoi a léiríonn daoine a n-inscne don domhan, trí éadaí, an 
guth, nósúlachtaí, stíleanna gruaige, etc.

Buachaill nó Fear 
Trasinscneach

Duine a saolaíodh mar chailín, ach a fuair amach go raibh a 
bhféiniúlacht inscne fireann.

Cailín nó Bean 
Trasinscneach

Duine a saolaíodh mar bhuachaill, ach a fuair amach go raibh a 
bhféiniúlacht inscne baineann.

Trasathrú An téarma don phróiseas a d'fhéadfadh duine trasinscneach a roghnú 
le déanamh le dul ó inscne amháin go ceann eile.

Trasghnéasach
Focal níos cliniciúla a úsáidtear i gcúrsaí leighis; de ghnáth déanann sé 
cur síos ar dhuine atá tar éis cóireáil leighis a fháil nó a bhfuil sé 
beartaithe aige/aici cóireáil leighis a fháil.

Trasfóibe Claontacht nó leithcheal i dtreo daoine trasinscneacha.
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CEACHT 5 BILEOG OIBRE 5 

SCÉAL MARK

Scéalaí: 
‘Cé gur rugadh Mark mar bhean, ní raibh sé riamh sásta le collain cailín.’

Mark:  
‘Ó bhí mé an-óg bhí a fhios agam go raibh mé éagsúil, ní raibh mé chompordach i mo chollain.  

Bhí an iomarca eagla orm labhairt le mo mháthair faoi.  

A luaithe is a bhogamar go hÉirinn, bhí a fhios agam go mbeadh deis níos fearr agam a fháil 

amach an raibh a leithéid ann agus trasinscneach, cá háit leis an eolas a fháil agus gach rud 

mar sin.  Táim chomh sásta a bheith anseo, mar uaireanta ceapaim dá mbeinn fós ar ais sa 

bhaile, go mbeinn ag maireachtáil ar an tsráid agus an-mhíshona.

Ceapaim gur iompair mé mé féin mar bhuachaill i gcónaí.  Bhí a lán daoine a cheap gur 

bhuachaill mé, a bhí an-ghreannmhar, toisc gur chuala mé cad a dúirt siad. Agus mhothaigh 

mé sona dá bharr, ós rud é go bhfaca siad mé mar a bhí mé i ndáiríre’

  Cén gnéas a bhí ag Mark nuair a saolaíodh é?

  Conas a mhothaigh Mark, dar leat, nuair a fuair sé amach gur trasinscneach a 
 bhí ann?

  Cén fáth, dar leat, an raibh eagla air labhairt lena mháthair faoi?

  Cad iad na deacrachtaí a bheadh aige ar scoil dá ndéarfadh sé le duine é?

  Cad a chabhraigh le Mark agus é ag dul tríd an tréimhse deacair seo ina shaol?

1

2

3

4

5

Ceisteanna
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CEACHT 
AN TSRAITH SHINSEARACH

6 

CLAONTACHT AGUS LEITHCHEAL (1) 

Aidhm

Tuigfidh scoláirí cad a chiallaíonn claontacht 
agus leithcheal, go háirithe toisc go 
mbaineann sé le daoine LADT, agus beidh 
siad ar an eolas faoi na príomhfhorálacha 
den Acht um Stádas Comhionann.

Torthaí Foghlama

Seo na torthaí a bheidh ag scoláirí:
(i)  Tuiscint níos fearr a bheith acu ar an 

gclaontacht agus an leithcheal.

(ii)  A bheith níos mó ar an eolas faoi 
éifeachtaí na claontachta agus an 
leithcheala ar dhaoine óga LADT.

(iii)  Tuiscint a bheith acu ar fhorálacha an 
Achta um Stádas Comhionann.

Ábhair Múinteoirí 

Cód Iompraíochta na Scoile.

Is é is brí le claontacht ná tuairim nó mothú 
neamhfhabhrach. Is é atá i gceist ná duine a mheas 
nó toimhde a dhéanamh faoi dhuine sula mbíonn 
dóthain eolais againn chun é a dhéanamh go beacht 
nó go cóir. Uaireanta glaoitear "leabhar a mheas óna 
chlúdach" air seo (ní ionann i gcónaí cófra is a lucht). 
Baineann an chlaontacht go minic le dearcthaí diúltacha 
i leith daoine aonair nó grúpaí daoine mar gheall ar 
chine, aicme shóisialta, aois, míchumas, cuma, reiligiún, 
gnéaschlaonadh, nó tréithe pearsanta eile. 

De bhrí gur tuairim nó mothú atá i gceist le claontacht, 
is é is brí le leithcheal ná gníomh nó iompraíocht. 
Samplaí de seo ná idirdhealú a dhéanamh i bhfabhar 
nó i gcoinne duine, bunaithe ar an gcatagóir ina bhfuil 
an duine sin, nó ina mbraitear go bhfuil an duine sin. 
Sampla de seo ná an chinedheighilt (apartheid) san 
Afraic Theas – ní raibh na cearta céanna ag daoine 
dubha is a bhí ag daoine geala agus, mar shampla, ní 
raibh cead acu dul isteach chuig na bialanna céanna nó 
na tránna céanna a úsáid. 

Toisc go bhfuil an chlaontacht agus an leithcheal coitianta 
i ngach sochaí, tá líon mór tíortha tar éis reachtaíocht a 
thabhairt isteach le go mbeidh iompraíocht leithcheala 
neamhdhleathach. 

Na hAchtanna um Stádas Comhionann 
2000 go 2011

l	 Comhionannas deiseanna a chur chun cinn

l	 Cosc a chur ar an leithcheal ar naoi bhforas ar 
leith

l	 Cosc a chur ar an gciapadh ar na forais seo agus 
an ciapadh gnéasach

l	 Éileamh a dhéanamh go bhfreastalófaí go 
réasúnta ar dhaoine faoi mhíchumas

l	 Go mbeidh gníomhaíocht dhearfach ann.

Faisnéis Chúlra don 
Mhúinteoir 

Ba chóir an ceacht seo agus ceacht 7 a mhúineadh ceann i ndiaidh a chéile.

Sa cheacht seo, nasctar é le hÁbhair Acmhainne OCG na Sraithe Sinsearaí, Ceacht 16  - ‘Ag Glacadh le 
Gnéaschlaontaí’ agus Ceacht 17 - ‘Ciapadh Gnéasach’.

Is breithiúnas nó claonadh a nglactar leis go forleathan é 
steriéitíopa faoi dhuine amháin nó faoi ghrúpa daoine.  
Déanaimid toimhdí agus cuirimid íomhánna steiréitipiciúil le 
chéile bunaithe ar theachtaireachtaí a léiríonn ár dteaghlach, 
an tsochaí nó uaireanta ónár dtaithí pearsanta féin.  
Féadfaidh breithiúnais a bheith déanta de bharr steiréitíopáil 
a dhéanamh nach mbeadh bunaithe ar an saol atá ag duine i 
ndáiríre. D'fhéadfadh claontacht faoi dhuine nó faoi ghrúpa 
daoine eascairt as steiréitíopáil a dhéanamh.
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1. Réamhrá
Cuir tús leis an gceacht trí na haidhmeanna agus cuspóirí 
foghlama a leagan amach. Cuir i gcuimhne do na scoláirí 
faoi na bunrialacha, na teorainneacha agus na foinsí 
tacaíochta.  

2. Plé
Iarr ar na scoláirí obair a dhéanamh i bpéirí. Scríobh na 
grúpaí daoine seo a leanas ar an gclár agus iarr ar na 
scoláirí teacht aníos le liosta steiréitíopaí nó toimhdí a 
ndéanaimid faoi seo a leanas:  

l	 Gearmánaigh agus Iodálaigh

l	 Daoine scothaosta agus daoine óga

l	 Mná leispiacha agus mná díreacha.

Faigh aiseolas ó na steiréitíopaí/toimhdí. E.g. tá na 
Gearmánaigh ar fad éifeachtúil, eagraithe, is maith leo na 
rialacha. Tá na hIodálaigh sómasach/socair/rómánsúil. Tá 
gruaig ghearr ar mhná leispiacha, tá cuma fhearúil orthu 
agus tá siad ionsaitheach. Caitheann mná atá díreach 
gúnaí, is maith leo leanaí agus smideadh. 

Pointí Plé:
l	 Cé chomh cabhrach agus neamhchabhrach is atá na 

steiréitíopaí seo?

l	 Cad iad na fadhbanna a d'fhéadfadh teacht chun cinn 
mar gheall ar an steiréitíopáil?

l	 Cén fáth a ndéanaimid daoine a steiréitíopáil?

Nótáil: Go minic eascraíonn an steiréitíopáil agus an 
chlaontacht as an eagla atá ann le bheith éagsúil nó le 
bheith leochaileach d'ionsaí nó leithcheal a bheith déanta 
orainn má ghlacaimid le taobh an duine nó le taobh an 
ghrúpa atá éagsúil. 

CUR CHUIGE

Sna hAchtanna um Stádas Comhionann 2000–2011 
cuirtear cosc ar an leithcheal ar na naoi bhforas seo a 
leanas:

l	 An foras inscne: Fear, bean nó duine trasinscneach.

l	 An foras stádais phósta: Singil, pósta, scartha, 
colscartha nó baintreach.

l	 An foras stádais teaghlaigh: Torrach, tuismitheoir 
de dhuine faoi bhun 18 mbliana d'aois nó 
príomhchúramóir cónaitheach nó tuismitheoir de 
dhuine faoi mhíchumas.

l	 An foras gnéaschlaonta: Aerach, leispiach, 
déghnéasach nó heitrighnéasach.

l	 An foras reiligiúin: Creideamh reiligiúnach éagsúil, 
cúlra, meon nó ceann ar bith.

l	 An foras aoise: Baineann sé seo le daoine os cionn 
18 mbliana d'aois amháin seachas do sholáthar 
árachais cairr do thiománaithe ceadúnaithe faoi bhun 
na haoise sin.

l	 An foras cine: cine, dath craicinn, náisiúntacht nó 
bunús eitneach.

l	 An foras pobail Taistealaithe: Daoine a nglaoitear 
Taistealaithe orthu go rialta, atá aitheanta ag na 
Taistealaithe agus daoine eile mar dhaoine le stair, 
cultúr agus traidisiúin chomhroinnte, a aithnítear go 
stairiúil mar shlí bheatha fhánaíochta ar oileán na 
hÉireann.

l	 An foras míchumais: Is sainmhíniú forleathan 
é seo ina gclúdaítear people faoi mhíchumais 
fhisiciúla, intleachtacha, foghlama, chognaíocha nó 
mhothúchánacha agus raon riochtaí sláinte.

Tugann an reachtaíocht sainmhíniú ar: 

l	 An Leithcheal mar: ‘An chaoi a ndéileáiltear, ar 
déileáladh nó a ndéileálfaí le duine i mbealach níos lú 
fabhar na an chaoi a ndéileáiltear, ar déileáladh nó a 
ndéileálfaí le duine eile, i gcás inchomparáide.’

l	 An Ciapadh mar: ‘Aon chineál iompar gan iarraidh 
a bhaineann le ceann ar bith de na forais leithcheala.’

l	An Ciapadh Gnéasach mar: ‘Aon saghas iompair  
 briathartha, neamhbhriathartha nó fisiciúil gan  
 iarraidh den chineál gnéasach.’

Freagrachtaí na Scoileanna

Ní mór do dhuine atá freagrach as feidhmiú na scoile 
gan chead ciapadh a dhéanamh ar scoláire den scoil (nó 
duine ar bith eile a bhfuil sé de cheart aige/aici a bheith 
sa scoil) mar gheall ar a g(h)néaschlaonadh nó inscne nó 
ciapadh gnéasach a dhéanamh air/uirthi. Tá scoileanna 
faoi dhliteanas freisin do leithcheal nó do chiapadh a 
dhéanann fostaí cibé ar tharla sé nó nár tharla sé agus an 
scoil ar an eolas faoi nó é ceadaithe ag an scoil. 



A
N

 T
SR

A
IT

H
 

SH
IN

SE
A

R
A

C
H

69

3. Machnamh
Mínigh do na scoláirí cé go bhféadfadh steiréitíopáil 
áirithe a bheith neamhdhíobhálach – i.e. ag ceapadh go 
dtaitníonn pasta le gach Iodálach, féadfar béim a leagan 
ar dhearcthaí diúltacha freisin agus mar thoradh air seo 
d'fhéadfadh leicheal, ciapadh agus bulaíocht a bheith 
déanta ar dhaoine a cheaptar a bheith éagsúil.

Iarr ar na scoláirí machnamh a dhéanamh ina n-aonair ar 
feadh cúpla nóiméad i dtaobh grúpaí daoine i sochaí na 
hÉireann atá leochaileach i leith a bheith caite go dona 
leo. Iarr orthu a bhfreagraí a scríobh síos. 

Faigheann an múinteoir aiseolas agus scríobhann sé/sí na 
freagraí ar an gclár. 

Na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000 go 
2011

Tabhair eolas do na scoláirí faoi na hAchtanna um 
Stádas Comhionann, an aidhm atá leo agus na naoi 
bhforas. Tabhair na sainmhínithe de na focail, 'leithcheal', 
'ciapadh', agus 'ciapadh gnéasach'.

Cuir na naoi bhforas i gcomparáid leis an liosta atá curtha 
le chéile ag na scoláirí.

Pointí Plé:
l  An bhfuil gá don reachtaíocht seo?

l  Cén fáth a bhfuil gá leis/cén fáth nach bhfuil gá leis?

l  An bhfuil gá ar leith maidir le gnéaschlaonadh agus 
féiniúlacht inscne?

l  Cén fáth a bhfuil gá leis/cén fáth nach bhfuil gá leis?

l  An bhfuil naisc idir an Cód Iompraíochta agus an 
reachtaíocht?

4. Críoch
Iarr ar na scoláirí machnamh a dhéanamh ar an gceacht 
agus rud amháin a d'fhoghlaim siad a scríobh síos. 

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoin tábhacht a bhaineann 
le labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn imní orthu 
agus faoi na foinsí tacaíochta ginearálta agus na foinsí a 
bhaineann le tacaíocht LADT atá ar fáil (féach ar Aguisín 
1).
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1. Réamhrá
Cuir tús leis trí chur i gcuimhne do na scoláirí go bhfuil siad 
ar an eolas cheana féin ar na topaicí maidir le claontacht 
agus leithcheal sa cheacht roimhe seo. Cuir i gcuimhne do 
na scoláirí den stór focal a úsáideadh, agus cuir tús leis an 
bhfrása 'bulaíocht homafóbach.' Leag amach aidhm agus 
na torthaí foghlama. Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na 
bunrialacha, na teorainneacha agus na foinsí tacaíochta.

2. DVD agus Bileog Oibre
Cuir i gcuimhne do na scoláirí go bhfuil 
míreanna feicthe acu ón DVD – Ag Fás Aníos 
mar LADT i ranganna roimhe seo. Sa mhír seo 
labhraíonn beirt dhaoine óga faoina dtaithí 

maidir le bulaíocht homafóbach. 

Seinn an DVD: ‘Claontacht agus Leithcheal’

Tabhair cóip de Bhileog Oibre 6 - ‘Jamie agus Natasha’ chuig 
gach scoláire. Iarr ar scoláirí an Bhileog Oibre a líonadh 
isteach iad féin agus ansin an ceisteanna a phlé ina bpéirí.  

Tóg aiseolas ar an ceisteanna agus éascaigh Plé.

Nótáil: Tá an t-ionsaí a ndearnadh ar Natasha chomh 

tromchúiseach sin go bhféadfadh na Gardaí a bheith 
ag déileáil leis faoin gceannteideal de a) an tAcht um 
Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1997 inar ‘cion é ag aon 
duine in áit phoiblí aon fhocail bhagracha, mhaslacha 
nó tharcaisneacha a úsáid, nó gabháil d'aon iompraíocht 
bhagrach, mhaslach nó tharcaisneach, le hintinn briseadh 
síochána a bhriogadh nó le meargántacht i dtaobh an 
bhféadfadh briseadh síochána a bheith ann dá thoradh’ 
nó b) an tAcht um Cheartas Coiriúil Act 2006 a thugann 
sainmhíniú d'iompraíocht fhrithshóisialta mar ‘má 
chuireann leanbh faoi deara ciapadh, scaoll, anó, eagla 
nó imeaglú suntasach nó leanúnach’ (féach ar Leathanach 
31).

Agus plé á dhéanamh leis na scoláirí conas cabhrú le 
duine a bhfuil bulaíocht á déanamh air/uirthi, déan tagairt 
don liosta 'Déan agus Ná Déan' sa tSraith Shóisearach, 
Ceacht 6.

3. ‘Stand Up’ (Seas Suas)
Taispeáin an gearrscannán 'Stand Up' ó shuíomh gréasáin 
BeLonG To (www.belongto.org) agus YouTube.

Iarr ar na scoláirí breathnú ar an gcaoi ina bhféadfadh 
tionchar a bheith ag gníomhaíocht thacúil ón rang: (a) 
orthu siúd a bhfuil bulaíocht á déanamh orthu agus (b) 
orthu siúd atá ag déanamh na bulaíochta.

Fiafraigh de na scoláirí:

‘Cén fhreagracht atá orainn uile agus sinn ag dul i ngleic 
an leithcheala agus ag cosaint na reachtaíochta um stádas 
comhionann?’

4. Críoch
Iarr ar na scoláirí iad seo a leanas a chríochnú ina ndialann:

1. 	 ‘Nuair a fheicim bulaíocht á déanamh agus leithcheal 
á dhéanamh ar dhuine mothaím …' 

2. 	 ‘Dá mbeadh bulaíocht á déanamh ar dhuine a bhfuil 
aithne agam air/uirthi dhéanfainn …’

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoin tábhacht a bhaineann 
le labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn imní orthu 
agus faoi na foinsí tacaíochta ginearálta agus na foinsí a 
bhaineann le tacaíocht LADT atá ar fáil (féach ar Aguisín 
1).

CEACHT 
AN TSRAITH SHINSEARACH

7 

Ábhair Scoláirí

Ceacht 7, Bileog Oibre 6 – Jamie agus 
Natasha.

Ábhair Múinteoirí 

DVD Ag Fás Aníos mar LADT: 
Claontacht agus leithcheal.

    Cóip den DVD Stand Up (Seas Suas).
    (Ar Fáil ar: www.belongto.org)

CLAONTACHT AGUS LEITHCHEAL (2)

CUR CHUIGE

LGBT D
VD

LGBT  D
VD

Is é atá i gceist leis an gceacht seo ná leanúint de Cheacht 6. Tá na haidhmeanna agus torthaí foghlama 
mar an gcéanna. 
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CEACHT 7 BILEOG OIBRE 6

JAMIE AGUS NATASHA

  Conas a mhothaigh Jamie, dar leat?

   Conas a mhothaigh Natasha, dar leat?

  An é leithcheal nó coir a rinneadh ar Jamie/Natasha, nó an é an dá rud a bhí i gceist?

  An bhféadfadh sé seo tarlú inár bpobal/scoil?

  Conas a d'fhéadfá cabhrú le duine dá bhfeicfeá go rabhthas ag caitheamh go 
dona leo mar gheall ar a ngnéaschlaonadh?

1

2

3

4

5

LGBT  D
VD
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CEACHT 
AN TSRAITH SHINSEARACH

8 

Aidhm

Beidh na scoláirí níos mó ar an eolas faoin 
bpobal LADT i gcoitinne agus faoi luach an 
phobail sin. 

Torthaí Foghlama

Beidh tuiscint níos fearr ag na scoláirí:
(i)  Maidir leis an tacaíocht a thugann grúpaí 

óige LADT do dhaoine óga.

(ii)  Maidir leis an gcaoi ina gcuireann Pride 
agus imeachtaí eile leis na pobail LADT.

Ábhair Scoláirí

Ceacht 8, Bileog Oibre 7: Gay Pride.

Ábhair Múinteoirí 

DVD Ag Fás Aníos mar LADT: 
Ceiliúrthaí agus tacaíochtaí.

TACAÍOCHTAÍ AGUS CEILIÚRTHAÍ

Sa cheacht seo tugtar deis do na scoláirí foghlaim 
faoi na tacaíochtaí atá ar fáil ar fud na hÉireann do 
dhaoine óga a d'fhéadfadh a bheith mar LADT.  Tá 
baill teaghlaigh agus cairde ag roinnt daoine óga a 
thugann an-tacaíocht dóibh. Faraor, do dhaoine eile 
is tréimhse scoiteachta agus imníoch atá i gceist sa 
tréimhse féinfhollasaithe seo. I dtaighde a rinneadh in 
Éirinn léirítear go bhfuil daoine óga LADT níos mó ar an 
eolas faoina ngnéaschlaonadh nó féiniúlacht inscne ag 
12 bhliain d'aois. Ach, ní labhraíonn an tromlach faoi 
le duine eile go dtí go bhfuil siad tuairim is 17 mbliana 
d'aois.  Is tréimhse é na cúig bliana sin san idirlinn ina 
bhfuil siad i mbaol mór dúlagair agus fadhbanna eile.  
Féadfaidh daoine trasinscneacha a bheith ar an eolas 
faoina bhféiniúlacht inscne ag aois níos óige ná 12 
bhliain d'aois. 

Tá Seirbhísí Óige BeLonG To ar fáil i níos mó ná 12 
áit ar fud na tíre. Faigheann BeLonG To maoiniú ón 
Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, in éineacht leis an 
Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc. Clúdaíonn an 
seirbhísí a chuireann BeLonG To ar fáil tacaíochta duine 
le duine do dhaoine óga, áiteanna sábháilte inar féidir le 
daoine óga bualadh lena bpiaraí, oiliúint ceannaireachta, 
agus atreoruithe chuig seirbhísí gairmiúla eile.

I gceacht 8 múintear do na scoláirí maidir leis na 
hacmhainní tábhachtacha seo. Chomh maith leis sin 
cuidíonn sé tabhairt faoin stiogma a bhíonn ag líon 
mór daoine óga LADT trína léiriú, is cuma faoin neamh-
chomhionannas leanúnach, tá daoine LADT in Éirinn 
tar éis teacht le chéile chun pobail tacúla a chruthú, 
agus tá líon mór de codanna príomhshrutha shochaí na 
hÉireann tacú go mór le ceiliúrthaí LADT (e.g. Pride).

LGBT D
VD

Faisnéis Chúlra don 
Mhúinteoir 
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1. Réamhrá
Mínigh aidhm agus torthaí foghlama an cheachta, agus 
cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na bunrialacha, na 
teorainneacha agus na foinsí tacaíochta.

2. Plé
Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoi na ceachtanna a bhí 
ann roimhe seo inar breathnaíodh ar an leithcheal agus 
bulaíocht a rinneadh ar dhaoine óga LADT. 

Ar an gcúis seo tá líon eagraíochtaí agus grúpaí a théann i 
mbun feachtais do chearta LADT agus thugann tacaíocht 
do dhaoine óga LADT. Tá ról ar leith ag an eagraíocht 
BeLonG To agus grúpaí óige á n-eagrú acu ar fud na tíre. 

Pointí Plé:
l  An raibh a fhios agat go raibh grúpaí tacaíochta ann 

do dhaoine óga LADT?

l  Cén fáth a bhféadfaidís a bheith úsáideach, dar leat?

Mínigh cad iad na grúpaí trí úsáid a bhaint as an 
sainmhíniú thíos

3. DVD 
Taispeáin an DVD, Ag Fás Aníos mar LADT: 
Ceiliúrthaí agus tacaíochtaí.

Fiafraigh de na scoláirí:

1.  Cén fáth a bhfuil daoine óga LADT ag iarraidh a 
bheith rannpháirteach i ngrúpaí óige LADT? 

2.  Conas a mhothaíonn siad agus iad rannpháirteach i 
ngrúpa óige LADT, dar leat?

Faigh aiseolas ón rang.

4. GAY PRIDE
Soiléirigh go bhfuil na scoláirí ar an eolas faoi mhíniú na 
dtéarmaí seo a leanas:

Tabhair Bileog Oibre 7 – Bród Aerach (Gay Pride) – do 
na scoláirí. Roinn iad i ngrúpaí beaga agus iarr orthu na 
ceisteanna a phlé. 

Faigheann an múinteoir aiseolas ar na freagraí. 

5. Críoch
Iarr ar na scoláirí rud amháin a d'fhoghlaim siad ón 
gceacht seo a scríobh síos. 

Cuir i gcuimhne do na scoláirí faoin tábhacht a bhaineann 
le labhairt le duine fásta iontaofa má bhíonn imní orthu 
agus faoi na foinsí tacaíochta ginearálta agus na foinsí a 
bhaineann le tacaíocht LADT atá ar fáil (féach ar Aguisín 
1).

CUR CHUIGE

LGBT  D
VD

Grúpa 
Óige 
LADT

Grúpaí óige do dhaoine óga LADT agus 
a gcairde. Tá siad eagraithe ag oibrithe 
óige gairmiúla a chuireann comhairle agus 
tacaíocht ar fáil. Spreagann siad cairdeas 
i measc daoine óga agus forbraíonn siad 
ceannaireacht óige. Tá grúpaí óige LADT 
ag Líonra Náisiúnta BeLonG To in áiteanna 
éagsúla ar fud na hÉireann; féach ar 
www.belongto.org le haghaidh sonraí.

Pride Ceiliúradh bliantúil de phobail LADT 
a bhíonn ar siúl ar fud an domhain ó 
na 1970aidí. In Éirinn, bíonn an chuid 
is mó d'imeachtaí Pride ar siúl i rith 
an tsamhraidh agus áirítear paráidí 
ina mbíonn eagraíochtaí éagsúla 
rannpháirteach lena n-áirítear grúpaí 
óige LADT, picnicí, feistis agus líon mór 
bratacha bogha ceatha.

Bratach 
Bogha 
Ceatha

Tá an bogha ceatha ag déanamh 
ionadaíochta do dhaoine LADT ó 1978. 
Is siombail é den éagsúlacht agus cuimsiú 
laistigh de phobail LADT agus bród 
LADT. Tá sé dhath ar an mBratach Bogha 
Ceatha, san ord seo a leanas: dearg, 
oráiste, buí, glas, gorm agus corcra.

Prom 
Aerach 
(Gay 
Prom)

Rince a eagraíonn BeLonG To agus grúpaí 
óige LADT eile, chun imeacht spraíúil a 
chur ar fáil do dhaoine óga LADT atá 
cosúil le Rince Mór (Debs).
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CEACHT 8 BILEOG OIBRE 7 

GAY PRIDE

  Cad iad na dóchais a bhí ag na daoine óga do Pride agus don Phrom Aerach?

  Conas a mhothaigh siad agus iad ag caint faoi pháirt a ghlacadh sna himeachtaí sin, dar leat?

  An raibh ionadh ort ag an líon mór daoine agus eagraíochtaí a ghlacann páirt ann?

  Cad iad na cosúlachtaí agus difríochtaí idir Paráid Pride agus paráidí eile, ar nós paráidí Lá 
Fhéile Pádraig?

  Leis an bParáid Pride an dtugtar le tuiscint go bhfuil ag éirí le daoine LADT a bheith glactha 
agus go bhfuil comhionannas á bhaint amach acu in Éirinn?

1

2

3

4

5

Agallóir: An bhfuil Pride tábhachtach duitse?

Scéalaí: Do dhaoine óga áirithe, tá sceitimíní orthu i mbliana toisc go mbeidh siad ag máirseáil don chéad 

uair sa pharáid.

Patrick:  ‘Is rud tábhachtach é do gach duine. Tá sé tábhachtach domsa agus do gach duine eile 

a thagann chuig BeLonG To toisc gur lá amháin é sa bhliain inar féidir linn mothú, gur féidir linn 

labhairt amach agus a bheith bródúil. Is rud spraíúil é, ach is agóid é ag an am céanna, faoin neamh-

chomhionannas atá againn i ndáiríre, díreach mar dhaoine aeracha, agus leispiaigh, agus mar dhaoine 

déghnéasacha agus trasinscneacha.  Caitear linn go neamh-chomhionannach agus sin é an rud a 

bhfuilimid ag iarraidh tabhairt faoi le Pride.

Osaro:  ‘Tá a fhios agam nach dtaitníonn an rud Pride le gach duine, is cuma más nó murar daoine 

aeracha iad. Déanfaidh mé an rud a mheas mé féin nuair a théim ann amárach, féachaint cén chaoi a 

bhfuil sé. Nílim chun gléasadh suas nó aon rud mar sin. Táim chun mo ghúna deas a chaitheamh, sin é. 

Táim ar bís!

Michael Barron, Stiúrthóir Sheirbhís Óige BeLonG To: ‘Ceapaim nach mbaineann gach duine taitneamh 

as, agus tá sé sin go breá. Ach do na daoine óga is seasamh mór é dóibh. Tá sé ar nós Is LADT Mé agus sin 

mar atáim, táim anseo, a rá os ard.  Níl siad chun leithscéal a ghabháil faoi, rud atá an-tábhachtach. Iarrtar ar 

dhaoine óga leithscéalta a ghabháil faoina ngnéasacht gach lá.
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AGUISÍN 1 
 Tacaíochtaí do dhaoine óga agus dá dteaghlaigh 

BeLonG To, www.belongto.org is ea eagraíocht 
do dhaoine óga leispiacha, aeracha, déghnéasacha 
agus trasinscneacha.

www.LADT.ie is ea an líne Chabhrach LADT 
Náisiúnta a thugann eolas ar eagraíochtaí 
tacaíochta LADT ar fud na tíre. 
Glaoigh  1890929539

www.lovingouroutkids.org is ea eagraíocht 
tacaíochta do thuismitheoirí de dhaoine óga LADT.

Líonra na hÉireann um Chomhionannas Trasinscne 
– www.teni.ie

An Líonra um Chomhionannas Aeraigh agus 
Leispiaigh – www.glen.ie do thacaíocht ar 
shaincheisteanna polasaí agus reachtaíochta.

TACAÍOCHTAÍ A BHAINEANN LE LADT

www.barnardos.ie/teenhelp áit ar féidir le 
déagóirí cabhair agus comhairle a lorg, mar chuid 
de mhisean Barnardos is ea go mbeadh Éire ina 
háit níos fearr le bheith mar leanbh.

www.spunout.ie – is ea suíomh gréasáin 
náisiúnta na hÉireann don óige. Is tionscnamh 
meán faoi threoir daoine óga, a chlúdaíonn gach 
gné d'eolas faoin óige, sláinte, stíl bheatha agus an 
gníomhaíochas ina measc.

www.reachout.com is ea seirbhís tacaíochta 
do dhaoine óga a bhfuil ag dul trí thréimhse 
dheacair ina bhfuil eolas maidir leis na hábhair 
atá tábhachtach do dhaoine óga, treoirítear iad 
chuig seirbhísí eile agus tugtar an deis dóibh pobal 
tacaíochta ar líne um meabhairshláinte.

www.headstrong.ie is ea eagraíocht náisiúnta 
atá ag obair le pobail lena chinntiú go bhfaigheann 
daoine óga tacaíocht níos fearr le bheith i mbarr a 
meabhairshláinte agus i mbarr a bhfolláine.

www.headsup.ie is ea seirbhís téacs uathoibrithe 
24 uair an chloig a bunaíodh chun taispeáint do 
dhaoine óga cá háit le cabhair a fháil.

www.aware.ie is ea eagraíocht dheonach a 
chuireann tacaíocht ar fáil i dtaobh an dúlagair.

www.childline.ie is ea suíomh gréasáin a 
chuireann tacaíocht ar fáil do leanaí agus do 
dhéagóirí d'aois ar bith suas go 18 mbliana d'aois.

www.samaritans.ie cuireann Samaritans 
tacaíocht mhothúchánach 24 uair an chloig ar 
fáil do dhuine ar bith a mhothaíonn i nguais, 
éadóchasach nó go bhfuil siad ag smaoineamh ar 
fhéinmharú a dhéanamh.

TACAÍOCHTAÍ GINEARÁLTA 

Tá líon mór eagraíochtaí eile atá in ann comhairle agus 
muinín a thabhairt duit. Féadfaidh tú teacht ar a sonraí 
anseo - http://www.yourmentalhealth.ie/.
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AGUISÍN 2
Gluais

Aerach: Duine a dtaitníonn daoine den ghnéas céanna leis/léi. 

Ag Teacht Amach: An próiseas ina dtuigtear agus ina nglacann duine lena c(h)laonadh gnéasach 
féin agus ina bhforbraítear an mhuinín le rá le duine nó daoine eile faoi. Tá an 
próiseas beagnach mar an gcéanna do thrasinscneach. 

Buachaill nó fear 
trasinscneach: 

Duine a raibh gnéas bitheolaíoch baineann aici nuair a saolaíodh í, ach a fuair 
amach go raibh a bhféiniúlacht inscne fireann.

Cailín nó bean 
trasinscneach: 

Duine a raibh gnéas bitheolaíoch fireann aige nuair a saolaíodh é, ach a fuair 
amach go raibh a bhféiniúlacht inscne baineann.

Ciapadh ghnéasach: Aon saghas iompair briathartha, neamhbhriathartha nó fisiciúil gan iarraidh den 
chineál gnéasach.

Ciapadh: Brú ionsaitheach nó imeaglú: Aon chineál iompar gan iarraidh a bhaineann le 
cúiseanna leithcheala.

Daoine trasinscneacha: Scáth-théarma is ea trasinscneach chun cur síos orthu siúd nach bhfuil 
a n-inscne bhitheolaíoch nuair a rugtar iad ag teacht leis an gcaoi ina 
mbreathnaíonn siad ar a bhféiniúlacht inscne. B’fhéidir go mothóidh roinnt nach 
bhfuil a bhféiniúlacht inscne seasta. 

Déghnéasach: Duine a dtaitníonn fir agus mná leis/léi. 

Díreach: Téarma a úsáidtear go minic chun cur síos a dhéanamh ar heitrighnéasach – 
daoine a dtaitníonn daoine den ghnéas eile leo.

Féiniúlacht Inscne: An mothú inmheánach a bhíonn againn mar fhear nó bean, nó mar an dá 
cheann, nó gan a bheith mar cheachtar den dá inscne.

Gnéas: Na tréithe bitheolaíocha agus fiseolaíocha a shainíonn fir agus mná. Is catagóirí 
gnéis iad “Fear” agus “Bean”. Baintear úsáid as an bhfocal ‘gnéas’ freisin nuair 
atá tagairt á déanamh don ghníomh caidrimh chollaí.

Gnéaschlaonadh: An chaoi ina dtaitníonn daoine de ghnéas áirithe linn. Aithnítear i gcoitinne trí 
ghnéaschlaonadh: heitrighnéasach, homaighnéasach agus déghnéasach.

Heitrighnéasach: Duine a dtaitníonn duine den ghnéas eile leis/léi – i.e. mná a dtaitníonn fir leo 
agus fir a dtaitníonn mná leo.

Homafóibe nó Trasfóibe 
Inmheánaithe:

Baineann sé seo leis an iarmhairt ar dhaoine aonair mar gheall ar dhearcthaí 
diúltacha nó claonta sa tsochaí i dtreo daoine ar LADT iad. Féadfaidh 
deacrachtaí a bheith ag roinnt daoine LADT leis seo ó thaobh féinghlacadh nó 
braistint dhearfach dá bhféiniúlacht féin a fhorbairt.

Inscne: Féadfaidh gnéas bitheolaíoch a bheith i gceist le hinscne – i.e. fear nó bean. Ach 
baintear úsáid as freisin sa chiall níos leithne ó thaobh na ról, iompraíochtaí, 
gníomhaíochtaí agus tréithe atá leagtha amach go sóisialta a cheapann an 
tsochaí a bheith oiriúnach d’fhir agus do mhná.

LADT: An téarma a úsáidtear go minic do dhaoine Leispiacha, Aeracha, Déghnéasacha 
agus Trasinscneacha.
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Léiriú Inscne: An chaoi a léiríonn daoine a n-inscne don domhan, trí éadaí, an guth, 
nósúlachtaí, stíleanna gruaige, etc.

Leispiach: Bean a dtaitníonn mná eile léi.

Leithcheal: An chaoi a gcaitear le duine i mbealach níos lú fabhar i gcomparáid le duine eile 
sa chás céanna.

Strus Mionlaigh: Téarma a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar iarmhairtí meabhairshláinte 
de bharr an stiogma, eisiaimh shóisialta, leithcheala agus ciaptha ar ghrúpaí 
mionlaigh ar nós daoine LADT. Leis an strus mionlaigh tá daoine níos mó i mbaol 
fadhbanna meabhairshláinte a bheith acu. A mhéad an tacaíocht, cuimsiú agus 
comhionannas atá ar fáil do dhaoine LADT, is ea is lú an strus mionlaigh. 

Tras: Giorrúchán do ‘Trasinscneach’.

Trasathrú: An téarma don phróiseas a d’fhéadfadh duine trasinscneach a roghnú le 
déanamh le dul ó inscne amháin go ceann eile.

Trasfóibe: Claontacht nó leithcheal i dtreo daoine trasinscneacha.

Trasghnéasach: Focal níos cliniciúla a úsáidtear i gcúrsaí leighis; de ghnáth déanann sé cur síos 
ar dhuine atá tar éis cóireáil leighis a fháil nó a bhfuil sé beartaithe aige/aici 
cóireáil leighis a fháil.
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NÓTAÍ
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