BROLLACH
Is gné thábhachtach den oideachas iomlánaíoch é
Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta. Faigheann
daoine óga réimse teachtaireachtaí faoi ghnéasacht
agus faoi iompraíocht ghnéasach. Ag obair i
gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí, soláthraíonn
scoileanna comhthéacs sábháilte inar féidir le daoine
óga foghlaim fúthu féin agus an domhan níos
leithne.

Buíochas leis an Dr David Coleman, Síceolaí Cliniciúil,
Sandra Delamere, Ard-Chleachtóir Altranais,
Kelly-Ann Motherway, Comhairleoir um Thoirchis
Ghéarchéime, Dr Mary Short, Dochtúir Ginearálta,
Nora Brennan, Iar-Chomhordaitheoir Náisiúnta
don OCG agus John Lahiff, Iar-Chomhordaitheoir
Náisiúnta don OSPS dá gcúnamh luachmhar chun an
acmhainn a chur le chéile.

D’fhorbair an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim
agus Measúnachta curaclam i 1996 don Oideachas
Caidrimh agus Gnéasachta ag leibhéal bunscoile
agus iarbhunscoile. Lena chois sin, rinneadh ábhair
acmhainní teagaisc a fhorbairt ag an am chun tacú le
forfheidhmiú an churaclaim. Tá na hacmhainní seo fós
in úsáid go forleathan. Mar sin féin, tá gá le forbairt
leanúnach acmhainní i réimse cosúil le OCG. Is ar an
ábhar seo a forbraíodh TRUST / Acmhainn Teagaisc –
Ag caint faoi chaidreamh, ag cur tuisceana ar chúrsaí
gnéasachta.

Táthar buíoch freisin do chomhaltaí ghrúpa oibre na
hAcmhainne TRUST:

Gné amháin den Acmhainn TRUST a gcuirtear
fáilte roimhe ná go ndearnadh í a fhorbairt trí
chomhpháirtíocht idir an Roinn Oideachais agus
Eolaíochta, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus
an Ghníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime.
Ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in iúl do gach
éinne a bhí páirteach i bhforbairt na hacmhainne seo.
Táthar fíor-bhuíoch do mhúinteoirí agus do mhic léinn
a bhí rannpháirteach leis an DVD a léiriú agus leis na
ceachtanna a chur ar siúl ar bhonn píolótach. Murach
cúnamh na ndaoine sin, ní bheifí in ann Acmhainn
TRUST a fhorbairt.

n

Siobhan Foster, Oifigeach Forbartha Réigiúnaí
don Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte,
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

n

Fiona Gallagher, Oifigeach Cothaithe Sláinte,
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

n

Moira Germaine, Oifigeach Cothaithe Sláinte,
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

n

Orla McGowan, Oifigeach Oideachais agus
Eolais, an Ghníomhaireacht um Thoirchis 		
Ghéarchéime

n

Sharon McGrath, Comhordaitheoir Náisiúnta don
Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte,
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

n

Enda Saul, Bainisteoir Clár agus Cumarsáide,
an Ghníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime

n

Frances Shearer, Comhordaitheoir Náisiúnta don
Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta, 		
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

n

Margaret Whittaker, Oifigeach Cothaithe Sláinte,
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Ábhair Acmhainní d’Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta sa tSraith Shinsearach
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RÉAMHRÁ
AN ACMHAINN TRUST

TRUST / ACMHAINN TEAGAISC – AG CAINT FAOI CHAIDREAMH, AG CUR TUISCEANA AR CHÚRSAÍ GNÉASACHTA

Bunaíodh an Acmhainn TRUST mar fhreagra ar iarratais
ó mhúinteoirí agus ó mhic léinn chun ábhair acmhainní
cothrom le dáta as Gaeilge a chur ar fáil don tSraith
Shinsearach OCG.

4

Tá DVD san Acmhainn agus fiche ceacht in éineacht
leis freisin. Díríonn an DVD ar raon leathan ceisteanna
a bhaineann le daoine óga in Éirinn inniu. Tá agallaimh
ann le síceolaí, le gairmithe sláinte agus le daoine óga
iad féin. Soláthraíonn dráma a léiríonn caidreamh ag
forbairt idir lánúin óg amháin an nasc idir sraitheanna
éagsúla an DVD.
Tá an DVD roinnte i dtrí chuid: Caidrimh, Ag Smaoineamh
Ort Féin agus Sláinte Ghnéis. Tá sraith ceachtanna ag
gabháil le gach cuid faoi thrí cheannteideal atá mar an
gcéanna.
Ní acmhainn fhorordaithe nó chuimsitheach í an
Acmhainn TRUST don tSraith Shinsearach OCG. Is féidir
í a úsáid i gcomhar le hacmhainní eile, lena n-áirítear
Ábhair Acmhainní don OCG - Sraith Shinsearach
(An Roinn Oideachais 1999). Tá treoir maidir leis an
acmhainn a úsáid ar leathanaigh 8-10.
Tá gach scoil freagrach as a chinntiú go bhfuil ábhair
acmhainní OCG ar bith a úsáidtear ag teacht le héiteas
na scoile agus le beartas OCG.
Bhí an t-eolas ar fad cruinn nuair a cuireadh an acmhainn
i gcló.
Ní chuirtear an t-eolas san acmhainn seo ar fáil in ionad
comhairle leighis.

OIDEACHAS SÓISIALTA,
PEARSANTA AGUS SLÁINTE – AN
COMHTHÉACS OIDEACHASÚIL
NÍOS LEITHNE
Is í aidhm ghinearálta an oideachais a bheith
rannpháirteach i bhforbairt ghnéithe uile an duine
aonair. Tuigtear anois níos mó ná riamh go bhfuil
oideachas sóisialta, pearsanta agus sláinte chomh
tábhachtach do dhaoine óga le réimse ar bith eile den

churaclam; cuireann sé ar chumas mic léinn foghlaim
fúthu féin agus faoina gcaidrimh le daoine eile agus
scileanna agus inniúlachtaí a fhorbairt a chuirfidh ar a
gcumas a bheith rannpháirteach go gníomhach mar
dhaoine freagracha sa tsochaí. Beidh duine óg a bhfuil
ardmheas aige/aici air/uirthi féin, atá diongbháilte agus
féinmhuiníneach níos ábalta do shaol na scoile agus do
na cásanna foghlama éagsúla a chuireann an scoil ar
fáil.
Nuair a tugadh an Curaclam Idirlinne OCG isteach i
1996, bhíothas ag súil go ndéanfaí é a theagasc laistigh
den chomhthéacs atá ag Oideachas Sóisialta, Pearsanta
agus Sláinte (OSPS). D’fhorbair an Chomhairle Náisiúnta
Curaclaim agus Measúnachta curaclam in 2000 do
Shraith Bunscoile agus Shóisearach OSPS, a cuireadh i
bhfeidhm in 2003. Tá OCG ina chuid ríthábhachtach den
OSPS ag an leibhéal bunscoile. Sa tSraith Shóisearach, tá
OCG ar cheann de dheich mhodúl idirnasctha den OSPS.
Sa tSraith Shinsearach, tá curaclam OSPS á fhorbairt ag
an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
i láthair na huaire. Tá dualgas ar scoileanna Sraith
Shinsearach OCG a theagasc fiú mura bhfuil rang
OSPS ar an amchlár. (Féach ciorcláin M4/95, M20/96,
0027/2008)

OIDEACHAS CAIDRIMH AGUS
GNÉASACHTA
Cúlra
Is próiseas ar feadh an tsaoil é Oideachas Caidrimh agus
Gnéasachta a bhaineann le heolas agus tuiscint a fháil
agus meonta, creidimh agus luachanna faoi fhéiniúlacht
ghnéasach, caidrimh agus dlúthchaidreamh a fhorbairt. Is
cuid ríthábhachtach de sholáthar oideachasúil ginearálta
i dtimpeallacht na scoile é, a dhéanann iarracht forbairt
iomlán an duine a chothú, lena n-áirítear comhtháthú
na gnéasachta i dtuiscint, fás agus forbairt phearsanta.
Soláthraítear deiseanna foirmiúla do dhaoine óga
trí OCG, chun raon leathan eolais, tuairimí, meonta
agus luachanna a fhaigheann siad a mheasúnú. Ar an
mbealach seo, is féidir cabhrú leo luachanna a chruthú
agus iompraíochtaí a leagan síos laistigh de chreatlach
mhorálta. Cé gurb iad tuismitheoirí na hoideachasóirí
is tábhachtaí sa réimse seo, tá ról ag scoileanna freisin.
Go hidéalach, oibreoidh tuismitheoirí agus scoileanna i
gcomhpháirtíocht lena chéile chun oideachas caidrimh
agus gnéasachta a chur ar fáil do dhaoine óga.

Ó Churaclam agus Treoirlínte Idirlinne i gcomhair
OCG sna hIarbhunscoileanna 1996. Is féidir na
doiciméid agus ábhair acmhainní OCG uile dá
dtagraítear a fháil ar láithreán gréasáin na Roinne
Oideachais agus Eolaíochta: www.education.ie sa
Rannóg Pearsanra Oideachais faoin gceannteideal
Beartais agus Pleananna Scoile - OCG.

Tá aidhmeanna faoi leith ag OCG, atá le fáil i gcreatlach
fhoriomlán OSPS:
n
Cabhrú le daoine óga cairdis agus caidrimh
a thuiscint agus a fhorbairt
n
Tuiscint ar ghnéasacht a chur chun cinn
n
Meon dearfach a chothú faoi ghnéasacht an
duine féin agus i gcaidrimh le daoine eile
n

Eolas agus meas a chothú maidir le hatáirgeadh

n

Cumas a thabhairt do dhaoine óga meonta agus
luachanna a fhorbairt faoina ngnéasacht i
gcreatlach mhorálta, spioradálta agus shóisialta

Téamaí a Fhorbairt in OCG sa tSraith
Shinsearach
Fás agus Forbairt Dhaonna
n

Struchtúr agus feidhm na n-orgán gnéis a
thuiscint

n

Feasacht ar thorthúlacht

n

Feasacht ar thábhacht agus ar mhodhanna
pleanála clainne

n

Tuiscint ar thoircheas agus ar fhorbairt an fhéatais

n

Léirthuiscint ar an tábhacht atá le cúram sláinte
le linn toirchis

n

An raon mothúchán daonna a aithint agus na
bealaí chun déileáil leo

Tuiscint ar an ngaol atá idir cleachtas sábháilte
gnéis agus ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha
ag tagairt go sonrach do VEID/SEIF
		
Gnéasacht Dhaonna
n

n

Tuiscint ar cad is brí le bheith fireann nó baineann

n

Ról na bhfear agus na mban i gcaidrimh agus sa
tsochaí a bhreithniú

n

Roinnt ceisteanna a bhaineann le comhionannas
a fhiosrú

n

Coincheap an ghnéaschiaptha agus na 		
foirmeacha difriúla de a thuiscint

n

Feasacht ar mhí-úsáid ghnéasach agus 		
éigniú, lena n-áirítear saincheisteanna dlí agus
gníomhaireachtaí cabhrach a aithint sna réimsí sin

n

Scileanna chun roghanna a dhéanamh faoi
ghníomhaíocht ghnéasach

n

Fiosrú a dhéanamh ar raon meonta, luachanna
agus creidimh i ndáil leis an tsochaí
nua-aimseartha

Cuspóirí
Ba chóir go gcuirfeadh OCG ar chumas na mac léinn:
n
An tuiscint agus na scileanna riachtanacha a fháil
chun cairdis agus caidrimh shláintiúla a bhunú
n

Braistint dhearfach féinfheasachta a fhorbairt,
agus na scileanna chun féinmheas a bhunú agus
a chothabháil

n

Éirí feasach ar bhealaí éagsúla ina bhfásann
agus a athraíonn daoine óga, go háirithe 		
i rith na hógántachta, agus meas a fhorbairt
ar an difríocht idir daoine aonair

n

n

Fiseolaíocht dhaonna a thuiscint ag déileáil go
sonrach leis an timthriall atáirgthe, 		
torthúlacht dhaonna agus ionfhabhtuithe gnéastarchurtha (STI)
Forbairt agus féiniúlacht ghnéasach a 		
thuiscint agus gnéithe na gnéasachta a fhiosrú
lena n-áirítear róil ghnéis, stéiréitíopáil, 		
saincheisteanna inscne agus éifeachtaí cultúrtha
ar ghnéasacht

n

Meas a léiriú do shaol an teaghlaigh agus
léirthuiscint a bheith acu ar fhreagrachtaí na
tuismíochta

n

Straitéisí a fhorbairt do chinntí agus bearta
atá i gcomhréir le hionracas morálta pearsanta
agus a thugann ómós do chearta agus do dhínit
daoine eile

n

Scileanna a fhorbairt chun déileáil le piarbhrú,
coimhlint agus bagairtí ar shábháilteacht 		
phearsanta
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Aidhmeanna agus Cuspóirí OCG

Caidrimh Dhaonna
n

Nádúr an phiarbhrú a thuiscint

n

Scileanna a fhorbairt chun coimhlint a réiteach

n

Feasacht a fhorbairt ar nádúr casta an ghrá
agus caidrimh ghrámhara

n
Tuiscint ar an bpósadh mar thiomantas grámhar
		
n
Feasacht bhreise ar thábhacht shaol an teaghlaigh
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COMHTHÉACS NA SCOILE UILE
Timpeallacht na Scoile

TRUST / ACMHAINN TEAGAISC – AG CAINT FAOI CHAIDREAMH, AG CUR TUISCEANA AR CHÚRSAÍ GNÉASACHTA

Tá próisis teagaisc agus foghlama fite fuaite le forbairt
phearsanta agus shóisialta. Is féidir le gach múinteoir
agus ball foirne, gach rang agus gníomhaíocht sheachchuraclaim deiseanna a sholáthar chun forbairt
phearsanta agus shóisialta an mhic léinn a fheabhsú.
Tá timpeallacht scoile a thugann tacaíocht riachtanach
ionas go mbeidh OSPS agus OCG éifeachtach. I
dtimpeallacht mar seo:
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féin agus do dhaoine eile. Ní ceist phearsanta nó
phríobháideach amháin í an iompraíocht ghnéasach,
mar bíonn impleachtaí sóisialta agus pobail aici freisin.
Ba chóir go mbeadh luachanna bunúsacha an chláir
OCG i gcomhréir le bunluachanna agus le héiteas na
scoile, mar atá curtha in iúl ag beartas OCG na scoile. Tá
an scoil freagrach as a chinntiú go bhfuil na hábhair ar
fad a úsáidtear sa rang OCG oiriúnach do riachtanais na
mac léinn agus go ndéantar iad a theagasc ar bhealach
a thagann le héiteas na scoile.

n

Mothaíonn daoine luachmhar

n

Cothaítear féinmheas

Beartas Scoile

n

Bíonn meas, cothroime agus caoinfhulaingt le
sonrú

n

Cothaítear ionchais agus caighdeáin arda

n

Bíonn tacaíocht ann do dhaoine le deacrachtaí

n

Bíonn cumarsáid oscailte coitianta

Tá eolas faoin mbeartas OCG a fhorbairt agus a
athbhreithniú ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne
Oideachais agus Eolaíochta: www.education.ie sa
Rannóg Pearsanra Oideachais faoin gceannteideal
Beartais agus Pleananna Scoile - OCG.

n

Aithnítear iarracht agus bíonn luach saothair dá
thoradh

n

Bíonn luach ar uathúlacht/difríochtaí

n

Déantar coimhlint a láimhseáil go cruthaitheach

n

Spreagtar tionscnaíocht agus cruthaitheacht

n

Cothaítear luachanna sóisialta, morálta agus
sibhialta

Tuismitheoirí
Is iad tuismitheoirí príomh-oideachasóirí an linbh sa
réimse caidrimh agus gnéasachta; tá a fhios acu cén
sórt cultúir ina maireann daoine óga agus na luachanna
reiligiúnacha, sibhialta, morálta agus pearsanta is mian
leo a sheoladh ar aghaidh chucu. Ba chóir go mbeadh
na luachanna sin i gclár OCG scoile, arna phleanáil i
gcomhairle le tuismitheoirí. Ba chóir deiseanna a thabhairt
do thuismitheoirí eolas a chur ar ábhair teagaisc atá le
húsáid sa rang, cosúil le DVD agus ceachtanna TRUST,
más mian leo a leithéid a dhéanamh. Is féidir tacú le
grúpaí tuismitheoirí chun deiseanna oiliúna iomchuí a
fhorbairt chun cláir scoil-bhunaithe a chomhlánú agus
a fheabhsú.

An Chreatlach Mhorálta
Tá aidhmeanna OCG socraithe laistigh de chreatlach
mhorálta, spioradálta agus shóisialta. Cuirfear dearcadh
dearfach maidir le cúrsaí gnéasachta in iúl trí mheonta
agus iompraíocht fhreagrach agus mheasúil duit

Tá dualgas ar gach scoil beartas OCG a fhorbairt
i gcomhairle le múinteoirí, tuismitheoirí, an Bord
Bainistíochta agus leis na mic léinn nuair is cuí. Léireoidh
an beartas OCG do gach scoil éiteas na scoile agus
cuirfear in iúl an chreatlach mhorálta agus na luachanna
ina ndéanfar OCG a theagasc. Tá dualgas ar an
múinteoir ranga múineadh laistigh den chreatlach sin.
Ba chóir foráil a dhéanamh do mheasúnacht leanúnach
an bheartais OCG i gcomhairle leis na geallsealbhóirí
cuí.

Straitéisí Teagaisc agus Foghlama
Cosúil leis an OSPS ar fad, baineann modhanna
teagaisc san OCG le sealbhú eolais, meonta agus
scileanna. Tá sé riachtanach stíl múinteoireachta
oscailte agus éascaitheach a bheith ann chomh maith le
modheolaíochtaí rannpháirteacha agus ó thaithí.

Deiseanna Tras-Churaclaim
Is féidir le múinteoirí a bhfuil eolas speisialta acu
ar réimsí áirithe tacú le hobair OCG ag céimeanna
difriúla an chláir. Is féidir le múinteoirí Bitheolaíochta,
Eacnamaíochta Baile, agus Oideachais Reiligiúnaigh a
bheith rannpháirteach sa tSraith Shinsearach. Is féidir le
comhordú deiseanna tras-churaclaim a fheabhsú agus
cinnteofar soláthar cuimsitheach OCG do mhic léinn go
léir dá réir.

An Pobal Níos Leithne

Is féidir leis an bpobal níos leithne tacú le hobair na
scoile trí chainteoirí agus cuairteoirí a chur ar fáil chun
díriú ar ghnéithe áirithe den OCG. Mar sin féin, moltar
go dtarlódh a leithéid i gcomhthéacs cláir atá pleanáilte
agus cuimsitheach. Tá freagracht ar an scoil cainteoirí
agus cuairteoirí ón taobh amuigh a chur ar an airdeall
faoi OCG agus faoi bheartais um chosaint leanaí na
scoile.

Cosaint Leanaí
Ba chóir do phearsanra uile na scoile eolas a bheith acu
ar Threoirlínte um Chosaint Leanaí na Roinne Oideachais
agus Eolaíochta maidir le hIarbhunscoileanna (www.
education.ie). Tugann na treoirlínte eolas faoi nochtadh
mí-úsáide ó mhac léinn a láimhseáil agus na céimeanna
atá le tógáil má dhéantar nochtadh nó má thagann
ábhair imní faoi mhac léinn chun cinn.
Tá freagracht ar phearsanra na scoile a chinntiú go bhfuil
mic léinn ar an eolas faoi theorainneacha na rúndachta.
Má tá duine óg i mbaol, tá freagracht ar bhall foirne
an t-eolas sin a sheoladh ar aghaidh chuig an duine
ábhartha sa scoil nó chuig tuismitheoirí an duine óig.
Sonraíonn na Treoirlínte um Chosaint Leanaí go bhfuil
freagracht ar an scoil eolas a thabhairt do thuismitheoirí,
más amhlaidh go bhfuil a fhios acu go bhfuil duine óg
faoin aois toilithe gníomhach go gnéasach. Is 17 mbliana
d’aois an aois toilithe dleathach in Éirinn do bhuachaillí
agus do chailíní do chaidreamh heitrighnéasach agus
homaighnéasach.

Tacú le Soláthar Éifeachtach OCG
Bíonn an mhúinteoireacht ar fad dúshlánach ach bíonn
múinteoireacht OCG go háirithe dúshlánach, agus
gabhann raon scileanna agus leibhéal ard íogaireachta
leis. Ar an ábhar sin, níor chóir múinteoirí a cheapadh
nach mbíonn oiliúint curtha orthu roimh ré, nó gan
réamh-chomhairliúchan leis an múinteoir.
D’fhéadfadh comhairle agus treoir a bheith ag teastáil
ó mhúinteoirí OCG óna gcomhghleacaithe, ón
bpríomhoide agus ón mBord Bainistíochta, go háirithe
má tá soiléiriú ag teastáil ar shaincheisteanna éitis.

Tá cumarsáid agus comhoibriú pleanáilte ag teastáil idir
lucht múinteoireachta OCG agus daoine atá bainteach
le tréadchúram agus le treoir sa scoil.
Ar mhaithe le comhionannas inscne, ba chóir an
fhreagracht teagaisc OCG/OSPS a roinnt go cothrom idir
múinteoirí fir agus mná nuair is féidir.

An Múinteoir OCG
Is gné lárnach é an caidreamh idir múinteoir agus mac
léinn d’fhoghlaim rathúil sna réimsí oideachais ar fad tá sé seo go háirithe fíor in OCG toisc nádúr pearsanta
an ábhair. Bíonn meas ag mic léinn ar mhúinteoirí a
léiríonn barántúlacht agus ionbhá - agus múinteoirí atá
toilteanach éisteacht lena dtuairimí agus meas a bheith
orthu. Mar sin féin, caithfidh an múinteoir a bheith
ábalta teorainneacha agus fóireacha a chur i bhfeidhm.

RÉAMHRÁ

Cloiseann daoine óga raon leathan teachtaireachtaí
faoi iompraíocht agus féiniúlacht ghnéasach. Ba chóir
an cultúr ina gcónaíonn siad a choinneáil i gcuimhne
nuair a bhíonn an clár OCG á fhorbairt agus á theagasc.
Déanfaidh comhairliúchán leis na mic léinn féin
éifeachtacht an chláir a fheabhsú.

Ba chóir do mhúinteoirí OCG cuimhneamh ar na pointí
seo a leanas:
n

Forbairt agus oiliúint ghairmiúil leanúnach do
mhúinteoirí uile OCG/OSPS a thacóidh le 		
soláthar éifeachtach OCG.

n

Caithfidh múinteoirí atá ceaptha chun OCG/OSPS
a theagasc tuiscint agus taithí a bheith acu
ar raon modheolaíochtaí gníomhacha agus ó
thaithí atá gaolmhar le hoideachas sa réimse sin.

n

Ba chóir do mhúinteoirí uile OCG sa tSraith
Shinsearach a bheith ar an eolas faoi 		
réamhfhoghlaim na mac léinn sa tSraith 		
Shóisearach in OCG/OSPS agus cén leibhéal taithí
atá ag mic léinn le modheolaíochtaí 		
rannpháirteacha. Más bealach oibre nua é seo do
ghrúpa, ba chóir modheolaíochtaí 		
rannpháirteacha a thabhairt isteach de réir a
chéile agus go cúramach.

n

Caithfidh múinteoirí a bheith eolach ar bheartas
OCG na scoile, go háirithe maidir le roinnt
saincheisteanna morálta íogair a thiocfadh aníos
i rang OCG. Níl an ceart ag scoil gné ar bith den
OCG a fhágáil ar lár, ach tá ceart acu a chinntiú
go múintear na hábhair ar bhealach a thagann le
héiteas na scoile. Is faoin múinteoir OCG na
luachanna atá curtha in iúl i mbeartas OCG na
scoile a chur i láthair ar bhealach a léiríonn ómós
do gach éinne. Is féidir é sin a dhéanamh freisin
trí ligean do mhic léinn a dtuairimí agus a
ndearcadh a chur in iúl ar bhealach measúil.

7
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n
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Tá an múinteoir freagrach as a chinntiú gur
timpeallacht shábháilte é an seomra ranga 		
do mhic léinn. Bealach leis an atmaisféar seo
a chothú ón tús ná cabhrú le mic léinn rialacha
bunúsacha a bhunú chun oibriú le chéile mar
ghrúpa. Chun tuilleadh eolais a fháil, breathnaigh
ar Ábhair Acmhainní - Sraith Shinsearach lch. 11.
Ós rud é go mbaineann mórán de ghníomhaíochtaí
na hAcmhainne TRUST le mic léinn a bheith ag plé
i mbeirteanna agus i ngrúpaí beaga, ba chóir don
mhúinteoir a chinntiú go dtuigeann mic léinn gur
ionann a bheith ag éisteacht agus scil ina bhfuil
meas agat ar thuairimí agus ar phríobháideacht
duine eile.
Ba chóir do mhúinteoirí a bheith mothálach do
riachtanais na mac léinn ar fad a bhfuil claonadh
gnéasach éagsúil acu.

n

B’fhéidir go mbeadh sé riachtanach teorainneacha
a chur i bhfeidhm do mhic léinn - faoin ábhar a
bheidh á phlé agus na ceisteanna a fhreagrófar sa
rang OCG.

n

Tá mórán ábhar san OCG íogair agus ba chóir do
mhúinteoirí a bheith eolach ar raon tacaí 		
tréadcúraim agus comhairleoireachta atá ar fáil
laistigh agus lasmuigh den scoil. Is féidir liosta na
ngníomhaireachtaí cuí a fháil ar leathanaigh
120-121.

CLÁR OCG DON tSRAITH
SHINSEARACH A PHLEANÁIL
Nuair a bhíonn clár OCG na Sraithe Sinsearaí á phleanáil,
ba chóir don mhúinteoir nó do ghrúpa múinteoirí a
chinntiú go bhfuil aidhmeanna agus cuspóirí OCG á
gcomhlíonadh, agus go bhfuil ábhar an churaclaim á
chlúdach agus go bhfuiltear ag freastal ar riachtanais na
mac léinn. Go hidéalach, déanfar é seo mar chuid den
phleanáil do chlár níos leithne OSPS.
Beidh roghnú na n-acmhainní ag brath ar riachtanais
na mac léinn, soláthar OCG trí naisc thras-churaclaim
agus éiteas agus beartas OCG na scoile. Ba chóir raon
modheolaíochtaí a bheith sna hacmhainní roghnaithe
chun an rannpháirtíocht is mó a chinntiú ó na mic
léinn.
Tá gach scoil freagrach as a chinntiú go bhfuil ábhair
acmhainní OCG ar bith a úsáidtear ag teacht le héiteas
agus le luachanna na scoile.

Cé go bhfuil ábhair acmhainní OCG curtha ar fáil do
gach scoil, níl siad forordaithe.
Nuair atá clár OCG na Sraithe Sinsearaí á phleanáil ba
chóir do mhúinteoirí a bheith eolach ar:
a) Beartas OCG na scoile
b) Treoirlínte an Churaclaim Idirlinne don OCG ag
Leibhéal Iarbhunscoile (www.education.ie sa
Rannóg Pearsanra Oideachais faoin gceannteideal
Beartais agus Pleananna Scoile - OCG).
c) Ábhair acmhainní teagaisc, lena n-áirítear 		
Acmhainní TRUST agus Ábhair Acmhainní OCG Sraith Shinsearach 1999 (ar fáil ar an láithreán
gréasáin thuasluaite.)
Ba chóir tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi ábhar an
chláir OCG agus deiseanna a thabhairt dóibh ábhair ar
bith a fheiceáil, lena n-áirítear DVDanna, atá le húsáid
sa seomra ranga.

AN ACMHAINN TRUST A ÚSÁID
Tá DVD san Acmhainn TRUST agus fiche ceacht ag
gabháil leis. Ní acmhainn chuimsitheach do Shraith
Shinsearach OCG atá ann agus ní chlúdaíonn sé na
hábhair ar fad i gcuraclam OCG na Sraithe Sinsearaí.
Ar an ábhar sin, comhairlítear do mhúinteoirí í a úsáid i
gcomhar le hacmhainní eile.
Ós rud é gur acmhainn nua do scoileanna í Acmhainn
TRUST agus roinnt ábhar atá íogair san áireamh, tá sé
inmholta an DVD a thaispeáint don Bhord Bainistíochta,
do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí eile sula
n-úsáidtear é.
Tá an DVD roinnte i dtrí rannán: Caidrimh, Ag
Smaoineamh Ort Féin agus Sláinte Ghnéis. Ní mholtar
do mhúinteoirí na trí rannán a thaispeáint le chéile do
mhic léinn mar tá an t-uafás eolais i ngach rannán,
ach d’fhéadfadh múinteoir cinneadh a dhéanamh iad
a thaispeáint ag deireadh modúil ceachtanna chun
foghlaim a atreisiú nó mar chonclúid. Is don mhúinteoir
go príomha é an leagan seinnte agus chun taispeáint
do thuismitheoirí nó do ghrúpaí eile. Tá rannán ann
freisin le drámú de chaidrimh idir beirt daoine óga
agus rannáin le tuilleadh eolais ar fhrithghiniúint agus
ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha (STI). Is féidir an DVD a
sheinm le fotheidil freisin.

Moltar do mhúinteoirí Acmhainn TRUST a úsáid ar
na bealaí a leanas:
n
Taispeáin na rannáin Caidrimh, Ag 		
Smaoineamh Ort Féin agus Drámaíochta den
DVD do mhic léinn
n

Múin sraith ceachtanna Caidrimh agus Ag
Smaoineamh Ort Féin

n

Taispeáin an rannán Sláinte Ghnéis den
DVD do mhic léinn

n

Múin sraith ceachtanna ar Shláinte Ghnéis

OCG NA SRAITHE SINSEARAÍ
PLEAN CLÁIR SAMPLACH DO
SCOIL LE TIMTHRIALL TRÍ BLIANA
Tugann na táblaí thíos sampla amháin den bhealach
inar féidir Acmhainn TRUST agus Ábhair Acmhainní
OCG - Sraith Shinsearach a úsáid mar bhunús do chlár
cuimsitheach OCG i rith trí bliana na Sraithe Sinsearaí.
Níl ann go díreach ach sampla de phlean a d’fhéadfadh
a bheith ann agus níl sé i gceist a beith saintreorach. Is
ag an múinteoir ranga atá an cinneadh deiridh maidir
leis an mbealach is fearr a úsáidfear an acmhainn le
go mbainfidh ranganna aonair an buntáiste is fearr
as. Déanfaidh leanúnachas múinteora an próiseas seo
a éascú go mór. Cuireann Ciorclán M20/96 dualgas
ar scoileanna OCG a theagasc ar feadh sé thréimhse
ranga gach bliain. Cé go sáraíonn an tábla thíos an líon
ceachtanna do gach bliain, bíonn mórán ceachtanna
ag déileáil le hábhair OSPS níos leithne chomh maith
le OCG.

RÉAMHRÁ

Tá an fiche ceacht roinnte i dtrí rannán freisin: Caidrimh,
Ag Smaoineamh Ort Féin agus Sláinte Ghnéis. Is féidir na
ceachtanna ar fad a mhúineadh go neamhspleách, ach
beidh cinn áirithe níos éifeachtaí má mhúintear iad go
seicheamhach. Tá moltaí do bhealaí leis na ceachtanna
a úsáid leagtha amach sa tábla thíos. Caithfear cuid
den DVD a thaispeáint mar chuid den cheacht i gcás
ceachtanna áirithe; bíonn réiltín leis an gceacht sa
tábla thíos nuair a bhíonn a leithéid i gceist. B’fhéidir
nach mbeifí in ann an t-ábhar ar fad sna ceachtanna
a mhúineadh i dtréimhse ranga amháin. D’fhéadfadh
an múinteoir roghnú ó ghníomhaíochtaí sa chás seo nó
cinneadh a dhéanamh an ceacht a mhúineadh thar dhá
rang.

CAIDRIMH
Taispeáin na rannáin Caidrimh, Ag
Smaoineamh Ort Féin agus
Drámaíochta den DVD TRUST

Taispeáin na rannáin Caidrimh, Ag
Smaoineamh Ort Féin agus
Drámaíochta den DVD TRUST

Taispeáin na rannáin Caidrimh, Ag Smaoineamh Ort
Féin agus Drámaíochta
den DVD TRUST

T DVD

T DVD

TRUS

Bliain 3

TRUS

Bliain 2

TRUS

Bliain 1

Cad a Theastaíonn Uainn i
gCaidreamh
(TRUST – L1)

Ag Déileáil le Mothúcháin
(OCG – L3)

Nuair a Ghoilleann Rudaí
Orainn
(TRUST – L5)

Caidrimh Shláintiúla
(TRUST – L2)

Foighne a Bheith Agat
(OCG – L4)

Caidrimh Ghrámhara
(OCG – L12)

Féinmheas
(TRUST – L3)

Nuair a Imíonn Duine Uait
(OCG – L5)

Dlúthchaidreamh
(TRUST – L8)

Cumarsáid
(OCG – L1)

An Tionchar a bhíonn ag Féinmheas
orainn
(TRUST – L4)

Pósadh
(OCG – L13)

Cumarsáid Threallúsach
(OCG – L2)

Teorainneacha a Thuiscint
(TRUST – L6)

Tacaíocht Beatha
(OCG – L14)

T DVD

**Ár gCuid Teorainneacha a Chur in
Iúl
(TRUST – L7)
9
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Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Gnéasacht Dhaonna
(OCG – L7)

Gnéasacht
(TRUST – L9)

Tionchair agus Luachanna
(TRUST – L11)

Ag Glacadh le Claontaí Gnéasacha
(OCG – L16)

Claonadh Gnéasach
(TRUST – L10)

**Cinnteoireacht
(TRUST– L12)

Na hImpleachtaí a bhíonn ag
Gníomhaíocht Ghnéasach
(OCG – L11)

Róil Dhúshlánacha
(OCG – L15)

** A Bheith Freagrach i gCaidrimh
(TRUST– L13)

Bliain 2

Bliain 3

SLÁINTE GHNÉIS
Bliain 1

Taispeáin rannán Sláinte Ghnéis
den DVD TRUST

**Atáirgeadh Daonna & Torthúlacht
(TRUST – L14)

Atáirgeadh Daonna
(OCG – L6)

** Modhanna Frithghiniúna II
(TRUST – L17)

** Modhanna Frithghiniúna I
(TRUST – L16)

**Toircheas Gan Choinne
(TRUST – L18)

Tuismíocht Fhreagrach
(OCG – L9)

Féach Cad atá Tarlaithe Anois
(OCG – L10)

**Ionfhabhtú Gnéas-Tarchurtha Cad atá i gceist?
(TRUST – L19)

Tarchur STI
(TRUST – L20)

Ciapadh Gnéasach
(OCG – L17)

Gan Chomhthoil
(OCG – L19)

Súil Siar, Súil Chun Cinn Athbhreithniú Foghlama (TRUST)

Nuair a Tharlaíonn Ionsaí Gnéasach
i nDáiríre (OCG – L18)

Mí-Úsáid Ghnéasach
(OCG - L20)

Tacaíocht Beatha
(OCG – L14)

Súil Siar, Súil Chun Cinn Athbhreithniú Foghlama (TRUST)

Súil Siar, Súil Chun Cinn Athbhreithniú Foghlama (TRUST)

T DVD

TRUS

Taispeáin rannán Sláinte Ghnéis
den DVD TRUST

T DVD

TRUS

Taispeáin rannán Sláinte Ghnéis
den DVD TRUST
TRUS
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AG SMAOINEAMH ORT FÉIN

** Caithfear píosa den DVD a thaispeáint sna ceachtanna seo.
NB Tá eolas faoin aois toilithe in Ábhair Acmhainní do Cheacht OCG na Sraithe Sinsearaí Ceacht 12
lch.126 as dáta agus mícheart. Ba chóir do mhúinteoirí a mheabhrú gur foilsíodh Ábhair Acmhainní do
OCG na Sraithe Sinsearaí i 1999 agus d’fhéadfadh cuid den eolas sláinte ghnéis a bheith as dáta dá réir
sin. Tá an t-eolas is nuashonraithe le fáil in acmhainn TRUST.

T DVD

Caithfidh Sraith Shinsearach OSPS agus OCG a bheith
oscailte do mheasúnacht agus do mheastóireacht. Is
féidir é seo a dhéanamh ar na bealaí seo a leanas:

Féinmheasúnú na Mac Léinn
Is féidir measúnacht mar sin a dhéanamh sa rang
trí cheistneoirí agus/nó bileoga oibre a thabhairt do
mhic léinn agus d’fhéadfaidís an dul chun cinn nó an
leibhéal foghlama atá acu féin a bhreacadh síos. Is
féidir iad seo a choinneáil i bpunann. Nó d’fhéadfaí
mic léinn a spreagadh chun dialann a choinneáil leis
na príomhrudaí atá foghlamtha acu a bhreacadh
síos. Beidh cuid de thorthaí an fhéinmheasúnaithe
príobháideach ach spreagtar mic léinn san acmhainn
seo aiseolas a thabhairt don mhúinteoir maidir le luach
na ngníomhaíochtaí molta. Tabharfaidh sé seo deis don
mhúinteoir an clár OCG a oiriúnú nó a leathnú ag brath
ar thuairimí na mac léinn.

Measúnacht an Chláir
Bíonn measúnacht leanúnach i gceist anseo i ndáil le
struchtúr, ábhair agus modheolaíochtaí múinteoireachta
sa scoil. D’fhéadfadh mic léinn, tuismitheoirí, múinteoirí
agus Boird Bhainistíochta a bheith rannpháirteach
anseo.

Súil Siar, Súil Chun Cinn - Athbhreithniú
Foghlama
Ag deireadh gach modúil de cheachtanna OCG sa
Cheathrú, Cúigiú agus Séú bliain, moltar do mhúinteoirí
Athbhreithniú Foghlama ar leathanach 117-119 san
Acmhainn TRUST a úsáid chun eolas a thabhairt dóibh
féin maidir le pleanáil cláir sa todhchaí agus cumas a
thabhairt do mhic léinn machnamh a dhéanamh ar a
gcuid foghlama féin.

RÉAMHRÁ

MEASÚNACHT AGUS DEIMHNIÚ
OSPS/OCG

Measúnacht na Mac Léinn
D’fhéadfadh measúnacht ar obair agus scileanna na
mac léinn a bheith i gceist anseo trí thascanna sonracha,
obair bhaile nó obair thionscadail. D’fhéadfadh mic
léinn samplaí den obair atá déanta in OSPS/OCG a
choinneáil i bpunann mar thaifead gnóthachtála. Ba
chóir féachaint ar theastas comhlánaithe a bhronnadh
ón scoil ag deireadh an téarma, na bliana nó an mhodúil
oibre.
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CAIDRIMH
CLÁR ÁBHAR
1.

Cad a Theastaíonn Uainn i gCaidrimh

13

2.

Caidrimh Shláintiúla

19

3.

Féinmheas

22

4.

An Tionchar a bhíonn ag Féinmheas orainn

25

5.

Nuair a Ghoilleann Rudaí Orainn

29

6.

Teorainneacha a Thuiscint

33

7.

Ár gCuid Teorainneacha a Chur in Iúl

36

8.

Dlúthchaidreamh

40

CEACHT A HAON
CAD A THEASTAÍONN UAINN I gCAIDREAMH
A chur ar chumas mac léinn machnamh a
dhéanamh faoi chaidrimh ina saol féin agus
ar cháilíochtaí atá luachmhar dóibh iontu féin
agus i ndaoine eile.

Torthaí Foghlama:
Beidh mic léinn ábalta:
i) Feasacht bhreise a bheith acu ar cháilíochtaí
a bhíonn acu i gcaidrimh
ii) Feasacht bhreise ar cháilíochtaí atá 		
luachmhar dar leo i ndaoine eile
iii) Léirthuiscint a bheith acu ar chaidreamh
tábhachtach ina saol féin

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir
Tá tionchar ag cáilíocht chaidrimh an duine ar
an mbealach a airíonn siad fúthu féin. Cuireann
caidrimh shláintiúla le féinmheas agus forás
pearsanta maith; is féidir le caidrimh mhíshláintiúla
a bheith díobhálach do shláinte agus d’fhéinmheas.
Ceann de mhórthascanna forbartha san ógántacht
ná taithí a fháil agus an cumas piarghaolmhaireachtaí
agus cairdis a bhunú; leantar leis an bhfoghlaim i
gcaidrimh i measc daoine fásta agus i gcaidrimh
ghnéasacha. Cabhraíonn aithint na gcáilíochtaí atá
luachmhar dóibh féin agus i ndaoine eile le daoine
óga caidrimh dhearfacha a roghnú.

CAIDRIMH

Aidhm:

Ábhair do Mhic Léinn:
Criáin, bileoga páipéir (A3 nó A4), marcóirí,
leathanaigh póstaeir
Cártaí oibre déanta ó Cheacht 1 Bileog Oibre
1a – Cáilíochtaí Ionam Féin agus i nDaoine Eile
nó Ceacht 1 Bileog Oibre 1b – Cáilíochtaí Ionam
Féin agus i nDaoine Eile
Ceacht a hAon Bileog Oibre 2 - Caidreamh
Maith

NÓS IMEACHTA
1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl. B’fhéidir go mbeadh sé
riachtanach ciall an fhocail ‘cáilíochtaí’ a mhíniú.

2. Cártaí Oibre

Rogha A - Gníomhaíocht Ranga
Iarr ar mhic léinn machnamh a dhéanamh ar feadh
cúpla nóiméad faoi dhuine áirithe atá tábhachtach ina
saol, duine a chabhraíonn leo agus a thugann tacaíocht
dóibh. Déan na cártaí cáilíochtaí a dháileadh aghaidh
aníos ar an urlár. Tabhair cuireadh do mhic léinn siúl
thart agus breathnú ar na cártaí agus dhá chárta a

aithint a léiríonn cáilíochtaí atá luachmhar dóibh agus
a shíleann siad atá acu féin, agus dhá cháilíocht atá
luachmhar dar leo i ndaoine eile. Nuair atá na cárta
feicthe ag na mic léinn, iarr ar gach duine dhá chárta as
na ceithre cinn atá roghnaithe acu a phiocadh suas, na
cáilíochtaí a léamh amach agus na cártaí a chur síos arís.

Rogha B - Obair i nGrúpaí Beaga
Iarr ar mhic léinn machnamh a dhéanamh ar feadh
cúpla nóiméad faoi dhuine áirithe atá tábhachtach ina
saol, duine a chabhraíonn leo agus a thugann tacaíocht
dóibh. Roinn na mic léinn i ngrúpaí beaga, agus tabhair
sraith cártaí do gach grúpa. Léann mac léinn amháin sa
ghrúpa na cáilíochtaí ar fad atá ainmnithe ar na cártaí.
13

De réir mar a éisteann siad, aithníonn gach mac léinn
dhá cháilíocht atá luachmhar dóibh agus a shíleann siad
atá acu féin agus dhá cháilíocht atá luachmhar dar leo
sa duine eile. Nuair atá na cártaí ar fad léite, ainmníonn
gach mac léinn dhá cháilíocht as na ceithre cinn atá
aitheanta acu.
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Rogha C - Gníomhaíocht Aonair/i
mBeirteanna

14

Tabhair cóip de Cheacht 1 Bileog Oibre 1b do gach mac
léinn. Iarr ar mhic léinn machnamh a dhéanamh ar bheirt
atá luachmhar ina saol féin, daoine a chabhraíonn leo
agus a thugann tacaíocht dóibh. Ag úsáid dhá pheann
nó dhá pheann luaidhe ar dhathanna difriúla, ciorclaigh
na cáilíochtaí atá ag gach duine. Nuair atá am faighte
ag mic léinn é seo a dhéanamh, iarr orthu an tríú peann/
peann luaidhe a thógáil agus ciorcal a chur timpeall ar na
cáilíochtaí. D’fhéadfaidís seo a bheith mar an gcéanna
nó difriúil ó na cinn atá ag an mbeirt eile. Tabhair
cuireadh do mhic léinn na cáilíochtaí atá ciorclaithe acu
a phlé leis an duine in aice láimhe.

Pointí le Plé do Roghanna A, B agus C:
n

Cad é do bharúil faoin ngníomhaíocht seo?

n

Cad atá foghlamtha agat?

n

Conas a mhothaigh tú nuair a smaoinigh tú faoin
duine eile?

n

Cad iad na cáilíochtaí ba luachmhaire don ghrúpa,
agus cén fáth?

3. Machnamh

Rogha A - Léirshamhlú
Tabhair cuireadh do mhic léinn a bheith rannpháirteach
i léirshamhlú de chaidreamh dearfach ina saol, ceann a
thacaíonn agus a chabhraíonn leo féin. D’fhéadfadh gur
caidreamh le cara, tuismitheoir, siblín, cailín/buachaill nó
duine a bhfuil siad ceanúil orthu a bheadh ann.
Léigh an léirshamhlú a leanas go mall, ag glacadh
sosa chun deis a thabhairt do mhic léinn machnamh a
dhéanamh:
‘Déan breá compordach tú féin i do chathaoir ... dún
do shúile más maith leat ... éist le do chuid anála féin.
Samhlaigh go bhfuil tú ag fágáil an tseomra agus ag
dul chuig an áit is fearr leat – gairdín, seomra, trá, coill.
Nuair atá tú i d’áit phríobháideach féin, cuimhnigh ar
dhuine a bhfuil caidreamh speisialta agat leo. Conas a
airíonn tú de réir mar a éiríonn tú eolach ar an duine seo
... ? Cén fáth go bhfuil siad speisialta ... ? Cad iad na
cáilíochtaí atá acu a bhfuil meas agat orthu thar aon ní
eile ... ? Cén éifeacht dhearfach a bhí ag an duine seo
ar do shaol? Dá mbeidís os do chomhair anois cad ba
mhaith leat a rá leo?

Tosaigh ag smaoineamh ar na rudaí ar fad a thugann
tusa don chaidreamh freisin ... do cháilíochtaí féin ...
Cad atá luachmhar agus speisialta ionatsa dar leis na
daoine seo ... ? Samhlaigh go bhfuil siad ag iarraidh rud
éigin a rá leat ... Cad a bheadh le rá acu ... ? Conas a
airíonn tú mar a éiríonn tú eolach ar an gcaidreamh atá
eadraibh? Nuair atá tú réidh, fág slán go mall leis an
bhfeasacht atá agat ar an duine sin agus do chaidreamh
leo. Lig duit féin filleadh ar an seomra go mall agus go
séimh.’
Iarr ar gach mac léinn iompú chuig an duine in aice láimhe
agus an oiread eolais agus is mian leo a roinnt faoin
machnamh atá déanta agus na cáilíochtaí a thugann
siad féin agus an duine eile chuig an gcaidreamh.

Rogha B - Obair Ealaíne
Tabhair cuireadh do mhic léinn machnamh a dhéanamh
ar feadh cúpla nóiméad faoi chaidreamh dearfach ina
saol, ceann a thacaíonn agus a chabhraíonn leo féin.
D’fhéadfadh gur caidreamh le cara, tuismitheoir, siblín,
cailín/buachaill nó duine a bhfuil siad ceanúil orthu a
bheadh ann. Tabhair criáin nó dathanna do mhic léinn
agus bileog agus iarr orthu an caidreamh a chur in iúl
agus na cáilíochtaí a thugann siad féin agus an duine
eile chuig an gcaidreamh – trí íomhánna, siombailí,
focail, dathanna. Is féidir leis an múinteoir smaointe
a mholadh ag an tús, cosúil le crann le craobhacha
difriúla, bláth, nó áit aoibhinn ach ba chóir mic léinn a
spreagadh a bheith chomh cruthaitheach agus is mian
leo.
Nuair atá an obair ealaíne críochnaithe ag na mic léinn,
iarr orthu iompú chuig an duine in aice láimhe agus an
oiread eolais agus is mian leo a roinnt faoina n-obair
ealaíne agus na cáilíochtaí a thugann siad féin agus an
duine eile chuig an gcaidreamh.

Rogha C - Machnamh Pearsanta
Tabhair cuireadh do mhic léinn machnamh a dhéanamh
ar feadh cúpla nóiméad faoi chaidreamh dearfach ina
saol, ceann a thacaíonn agus a chabhraíonn leo féin.
D’fhéadfadh gur caidreamh le cara, tuismitheoir, siblín,
cailín/buachaill nó duine a bhfuil siad ceanúil orthu a
bheadh ann. Iarr orthu smaoineamh faoi chaidreamh
speisialta agus maith ina saol féin agus cad iad na
cáilíochtaí a thugann siad féin agus an duine eile chuig
an gcaidreamh. Tabhair amach Ceacht 1 Bileog Oibre 2
agus tabhair am do mhic léinn chun é a chomhlánú, cibé
trí fhocail, dathanna, íomhánna nó siombailí a úsáid.
Iarr ar mhic léinn oibriú ar feadh cúpla nóiméad leis an
duine in aice láimhe agus an oiread eolais agus is mian
leo a roinnt faoina bhfuil scríofa nó tarraingthe.

4. Conclúid

Pointí le Plé do Roghanna A, B agus C:
n

Conas a bhraith sé machnamh a dhéanamh ar
dhuine atá luachmhar duit?

n

Conas a airíonn tú sa chaidreamh seo?

n

Cad a d’fhoghlaim tú ón ngníomhaíocht seo?

Iarr ar mhic léinn machnamh a dhéanamh ar feadh
cúpla nóiméad maidir leis na léargais ata faighte acu ón
gceacht seo.

CEACHT 1 BILEOG OIBRE 1A

Cineálta

Láidir

Acmhainn
Mhaith Grinn

Lúfar

Éisteoir Maith

Éirimiúil

Foighneach

Duine Nach
nGéilleann

Tuisceanach

Cabhrach

Mothálach do
Mhothúcháin
Daoine Eile

Iontaofa

Iontaofa

Stuama

Cróga

CAIDRIMH

Láidir
CÁILÍOCHTAÍ IONAM FÉIN AGUS I nDAOINE EILE
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Iontaofa

Spioradálta

Fírinneach

Neamhspleách

Ábalta Rún a
Choinneáil

Tuisceanach

Eachtrúil

Inspioráideach

Spontáineach

Duine a oibríonn
go crua

Suimiúil

Cruthaitheach

Cúramach

Is féidir
brath orm

Séimh

Smaointeach

Ionraic

CEACHT 1 BILEOG OIBRE 1B
CÁILÍOCHTAÍ IONAM FÉIN AGUS I NDAOINE EILE
Láidir

Neamhspleách

Acmhainn
Mhaith Grinn

Séimh

Cineálta

Tuisceanach

Lúfar

Mothálach do
Mhothúcháin
Daoine Eile

Fírinneach

Inspioráideach

Éisteoir Maith

Ionraic

Ábalta rún
a choinneáil

Duine a
oibríonn
go crua

Éirimiúil

Stuama

Eachtrúil

Cúramach

Foighneach

Iontaofa

Spontáineach

Is féidir
brath orm

Duine Nach
nGéilleann

Smaointeach

Suimiúil

Muiníneach

Tuisceanach

Spioradálta

Cabhrach

Cróga

Iontaofa
Cruthaitheach

CAIDRIMH

Láidir
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CEACHT 1 BILEOG OIBRE 2
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CAIDREAMH MAITH
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Cáilíochtaí Atá
Agam

Conas a
Airím sa
Chaidreamh
seo

Cáilíochtaí a Thugann
_____

CEACHT A DÓ
CAIDRIMH SHLÁINTIÚLA

Feasacht na mac léinn a mhéadú maidir
le hiompraíochtaí a chuireann le caidrimh
dhearfacha.

Torthaí Foghlama:
Beidh mic léinn ábalta:
i) Feasacht bhreise a bheith acu go mbíonn
tionchar ag an mbealach a iompraíonn
daoine iad féin ar chaidrimh
ii) Feasacht bhreise a bheith acu go gcothaíonn
iompraíochtaí caidrimh
iii) Aithint go bhfuil caidrimh níos saibhre 		
nuair a bhíonn comhréiteach ann

Ábhair do Mhic Léinn:
Cártaí Innéacs
Cóip de Cheacht 2 Bileog Oibre 1 Caidrimh a Bhunú - do gach grúpa
Naoi gcárta bhána ó Cheacht 2 Bileog Oibre 1 do
gach grúpa
Blu Tack

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir
Cothaíonn caidrimh shláintiúla daoine. Bunaítear
agus cothaítear caidrimh shláintiúla trí na rudaí
a dhéanann daoine thar thréimhse ama. Beidh
caidrimh shláintiúla cothrom agus cóir go ginearálta,
agus beidh comhréiteach le feiceáil iontu. Deir an
síceolaí san DVD TRUST: “Bíonn caidrimh mhaithe
cothrom; ciallaíonn sé seo nach bhfaigheann duine
amháin a mbealach féin i gcónaí, agus déantar na
cinntí le chéile. Ciallaíonn sé seo go bhfuil do ghuth
chomh tábhachtach céanna le guth an duine eile.
Bíonn comhréiteach i gceist dá réir sin.”

CAIDRIMH

Aidhm:

Tá gach duine in ann botún a dhéanamh; agus dá réir
sin is cáilíochtaí tábhachtacha iad caoinfhulaingt agus
maithiúnas i gcaidreamh ar bith. Bíonn comhréiteach
riachtanach freisin chun cinntiú go n-airíonn gach
duine go bhfuil meas orthu agus fios acu go bhfuil
ómós dá gcuid riachtanais agus mianta.

NÓS IMEACHTA
1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl. Meabhraigh do mhic léinn
gur bhreathnaigh an ceacht deiridh ar cháilíochtaí atá
luachmhar dar leo i ndaoine eile. Is deas smaoineamh go
ndéanfar ár gcáilíochtaí maithe agus cáilíochtaí daoine
eile a chur in iúl inár n-iompraíocht, ach ní hamhlaidh go
mbíonn sé fíor i gcónaí.

2. Machnamh Pearsanta

Tabhair cárta innéacs bán do gach mac léinn. Tabhair
cuireadh dóibh sampla áirithe a thabhairt nuair a d’airigh
siad gur léiríodh dea-iompraíocht do dhuine eile. Iarr
orthu a bheith fíor-shonrach – m.sh. ‘Chabhraigh mé
le mo chara a cuid obair bhaile a dhéanamh’ seachas
‘Bhí mé cineálta le mo chara’. Déan an iompraíocht a
bhreacadh síos ar thaobh amháin den chárta.
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Iarr orthu ansin machnamh a dhéanamh faoi shampla
i gcaidreamh nuair a d’airigh siad luachmhar trí
iompraíocht an duine eile. Déan an iompraíocht a
bhreacadh ar an taobh eile den chárta.
Iarr ar mhic léinn oibriú i mbeirteanna lena ngníomh féin
agus gníomh an duine eile a phlé.
Tabhair mic léinn ar ais chuig an ngrúpa mór agus iarr ar
gach mac léinn gníomh a ainmniú a thaitin leo, ceann
dá gcuid féin nó le duine eile, agus gan a rá cén duine a
ghníomhaigh ar an mbealach seo.
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Pointí le Plé:
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4. Obair i nGrúpaí

Roinn an rang i ngrúpaí de cheathrar nó cúigear agus
tabhair naoi gcóip de chártaí bána fótachóipeáilte ó
Cheacht 2 Bileog Oibre 1 - Caidrimh a Bhunú, cóip de
bhileog oibre bán agus Blu Tack do gach grúpa. Iarr
ar ghrúpaí teacht ar chomhdhearcadh faoi na naoi
mbealach iompraíochta is tábhachtaí chun caidrimh
mhaithe a chothú. Meabhraigh dóibh bearta/iompraíocht
daoine eile a aithint seachas mothúcháin atá acu faoi
dhaoine eile. Scríobhann siad na hiompraíochtaí ar an
gcárta nuair atá cinneadh déanta acu, leis an gceann is
tábhachtaí ar barr, agus greamaíonn siad den teimpléad
iad.

n

Conas a d’airigh tú nuair a rinne tú machnamh faoi
do chuid iompraíochta féin?

n

Conas a d’airigh tú nuair a rinne tú machnamh ar
chineáltas daoine eile leat?

Léann mac léinn ó gach grúpa na bearta/iompraíochtaí
amach. Nó is féidir le gach grúpa a mbileog oibre a chur
ar an mballa agus is féidir le mic léinn breathnú ar obair
a chéile.

n

Conas a chuir do chuid iompraíochta agus 		
iompraíocht an duine eile leis an gcaidreamh?

Pointí le Plé:

3. Ransú Smaointe

Ag tógáil ar an ngníomhaíocht roimhe sin, iarr ar mhic
léinn:
a) Iompraíocht ransaithe smaointe a chothaíonn
caidrimh shláintiúla (m.sh. an fhírinne a 		
insint, éisteacht, a bheith in am, rúin a choinneáil,
srl.) Spreag mic léinn gan a bheith róghinearálta
ag úsáid focal cosúil le muinín; déantar muinín
a fhorbairt trí iompraíochtaí cosúil le 		
fírinneacht, iontaofacht srl. mar sin coinnigh an
bhéim ar rudaí a dhéanann daoine. Scríobhann an
múinteoir na focail ar an gclár/smeach-chairt.
b) Is féidir le hiompraíochtaí ransaithe smaointe a
bheith díobhálach do chaidrimh. Scríobhann an
múinteoir na focail ar an gclár/smeach-chairt.

n

Cad é do bharúil faoin ngníomhaíocht seo?

n

Cad atá foghlamtha agat?

n

Cad iad na hiarmhairtí a bhaineann le hiompraíocht
dhearfach agus dhiúltach?

5. Conclúid

Iarr ar gach mac léinn an abairt a leanas a bhreacadh
síos agus a chomhlánú:
‘Bealach amháin gur féidir liom mo chaidreamh le
.............. a fheabhsú ná .................... ‘

CEACHT 2 BILEOG OIBRE 1

CAIDRIMH

CAIDRIMH A BHUNÚ
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CEACHT A TRÍ
FÉINMHEAS
Aidhm:
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A chur ar chumas na mac léinn feasacht
bhreise a bheith acu ar a bhféinmheas féin
agus conas an acmhainn seo a úsáid do
chaidrimh shláintiúla.
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Torthaí Foghlama:
Beidh mic léinn ábalta:
i) Feasacht bhreise a bheith acu ar a 		
n-acmhainn féinmheasa féin
ii) A gcuid láidreachtaí a aithint agus 		
a dheimhniú
iii) Aireachtáil níos cumhachtaí i gcaidrimh

Ábhair do Mhic Léinn:
Páipéar A3, criáin/marcóirí, cóipeanna d’irisí nó
de nuachtáin, gliú, siosúr
Ceacht 3 Bileog Oibre 1 – An Imní is Mó atá
Orainn

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir
Ciallaíonn féinmheas cé chomh luachmhar, grámhar,
fiúntach agus cumasach a airíonn duine. Bíonn
tionchar láidir ag na teachtaireachtaí atá tugtha do
dhaoine ar an mbealach a fheiceann sé é/í féin, go
háirithe le linn na hóige. Caithfidh leanaí tuiscint go
bhfuil cion orthu agus go bhfuil siad uathúil agus
speisialta mar gheall ar an gcineál duine iad féin agus
ní mar gheall ar rudaí a dhéanann siad nó a bhaineann
siad amach. Nuair a fheiceann siad comhsheasmhacht
agus nuair a bhíonn teorainneacha soiléire socraithe
dóibh i gcomhthéacs caidrimh ghrámhar, beidh sé
níos éasca acu féinmheas láidir a fhorbairt.
Nuair is féidir le duine glacadh leis an maitheas atá
inti/ann féin agus meas a bheith acu air, bíonn sé níos
éasca acu glacadh leis an maitheas sin i ndaoine eile
agus meas a bheith acu air. Tá deis níos fearr ag duine
a bhfuil féinmheas ard aige/aici roghanna dearfacha
a dhéanamh faoi shláinte, caidrimh agus obair.

NÓS IMEACHTA
1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl. D’fhéadfadh sé cuidiú tagairt a
dhéanamh don Eolas Cúlra don Mhúinteoir.

2. Machnamh

Rogha A - Léirshamhlú/Obair ealaíne
N.B. Ba chóir do mhúinteoirí tuiscint go bhféadfadh an
machnamh seo a bheith deacair ar mhic léinn áirithe
nach bhfuil a dtaithí ar an saol an-dearfach.

‘Déan breá compordach tú féin i do chathaoir. Dún do
shúile más maith leat ... Éist le do chuid anála. Samhlaigh
go bhfuil tú ag fágáil an tseomra ranga agus ag siúl
sa choill ... Tagann tú ar phíosa glan agus tugann tú
teachín faoi deara a bhfuil an doras ar oscailt air ... Tá
tú fiosrach agus téann tú isteach sa teachín. Aimsíonn tú
cófra laistigh agus d’ainm scríofa air... Tugann tú rudaí
áille agus iontacha faoi deara faoi do shaol go dtí seo
nuair a osclaíonn tú an cófra ... grianghraif díot féin agus
daoine a bhfuil grá agat dóibh ... teaghlach agus cairde
... amanna maithe a bhí agat ... áiteanna a thugann
smaointe deasa ar ais ... rudaí a thaitníonn leat cosúil
le spórt agus caithimh aimsire ... éadaí a thaitníonn leat
... rudaí atá luachmhar duit ... nithe atá luachmhar i do
shaol ... do ghnóthachtálacha agus buanna. Smaoinigh
faoin gcaoi a airíonn tú nuair a fheiceann tú na rudaí
seo ar fad ... Cé leis a bhfuil tú an-sásta? ... Cad iad na
cáilíochtaí a thugann tú chuig do theaghlach agus do
chairde? An bhfuil tú cineálta, spraíúil, agus cabhrach?
Socraigh cén cuimhní agus pictiúir a theastaíonn uait
a thabhairt leat ón gcófra taisce ... Dún an clúdach go
réidh agus fág an teachín ... Nuair atá tú réidh, fill ar an
seomra ranga go mall agus oscail do shúile.’
Iarr ar mhic léinn bileog agus criáin a thógáil, a spás féin
a fháil agus pictiúr a tharraingt de na rudaí ar fad a fuair
siad sa chófra taisce. Tar éis deich nóiméad nó mar sin,
tabhair cuireadh dóibh duine eile a roghnú chun oibriú
leo agus babhtaí a thógáil leis an oiread eolais agus is
mian leo a roinnt faoina bpictiúr.
Tabhair na mic léinn ar ais chuig an ngrúpa mór.

Pointí le Plé:
n

Ar chuir rud ar bith a fuair tú sa chófra taisce iontas 		
ort?

n

Conas a d’airigh tú nuair a bhí an ghníomhaíocht 		
seo ar bun?

n

Conas a bhraith sé do phictiúir agus cuimhní 		
a roinnt le do pháirtí?

d’acmhainn grinn, na deacrachtaí atá sáraithe agat i
do shaol, do chuid uaillmhianta agus mianta. Baineann
meascán uathúil de thosca difriúla le gach duine againn
- ní hionann aon bheirt sa saol seo.’
Iarr ar mhic léinn cuimhneamh ar na smaointe seo agus
grianghraif, focail, dathanna ó irisí a thógáil nó a gcuid
oibre ealaíne féin a úsáid chun colláis a dhéanamh a
chuireann an duine iontu féin in iúl. Nuair atá an cholláis
curtha i gcrích, iarr orthu duine eile a roghnú chun oibriú
leo agus babhtaí a thógáil leis an oiread eolais agus is
mian leo a roinnt faoina gcolláis.
Tabhair na mic léinn ar ais chuig an ngrúpa mór.

Pointí le Plé:
n

Conas a d’airigh tú nuair a bhí an cholláis 			
á déanamh agat?

n

Conas a bhraith sé labhairt le do pháirtí 			
faoin gcolláis?

n

Cad a d’fhoghlaim tú ón ngníomhaíocht seo?

3. Bileog Oibre

Tabhair cóip do gach mac léinn de Cheacht 3 Bileog
Oibre 1 - An Imní is Mó atá Orainn - agus léigh focail
Nelson Mandela don rang.

Pointí le Plé:
n

Conas a airíonn tú nuair a chloiseann tú na focail 		
seo?

n

An aontaíonn nó nach n-aontaíonn tú le Nelson 		
Mandela?

n

Conas a chuirfeadh ár solas scanradh orainn?

n

Conas mar a bhraithfeadh sé ‘an glór atá 			
istigh ionainn... a fhollasú’?

Iarr ar mhic léinn na focail a athscríobh, agus gach ráiteas
a athrú go dtí an chéad phearsa uatha, m.sh. ‘My deepest
fear is not that I am inadequate, my deepest fear is that I
am powerful beyond measure....’

Pointí le Plé:
n

An raibh sé éasca nó deacair é seo a scríobh?

n

An airíonn tú go bhfuil fírinne sna focail seo duitse 		
nuair a léann tú iad?

n

Conas a d’aireofá faoin ráiteas seo a dhéanamh 		
go poiblí?

Rogha B - Machnamh/Colláis
Iarr ar mhic léinn a gcuid súile a dhúnadh ar feadh cúpla
nóiméad agus machnamh a dhéanamh ar na rudaí ar fad
a chruthaíonn iad mar dhaoine iontu féin.
‘D’fhéadfadh sé gur caidrimh le do theaghlach agus
cairde, ábhair spéise nó caithimh aimsire a bheadh i
gceist. Tabhair aird ar rudaí a bhfuil tú go maith acu nó
rudaí a thaitníonn leat fiú mura bhfuil tú rómhaith acu.
Cad iad na cáilíochtaí atá agat a thugann sásamh duit,
agus a chuireann bród ort?
Cuimhnigh ar rudaí cineálta a rinne tú do dhaoine,

CAIDRIMH

Léigh an léirshamhlú a leanas go mall, ag glacadh
sosa chun deis a thabhairt do mhic léinn machnamh a
dhéanamh:

4. Conclúid

Iarr ar dhuine éigin a ráiteas a léamh amach. Mura bhfuil
aon duine sásta é a léamh amach, iarr ar mhic léinn cúpla
nóiméad a chaitheamh ag machnamh faoina bhfuil
foghlamtha acu ó cheacht an lae inniu.
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CEACHT 3 BILEOG OIBRE 1
AN IMNÍ IS MÓ ATÁ ORAINN
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Our deepest fear is not that we are inadequate, our deepest fear
is that we are powerful beyond measure.
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It is our light and not our darkness that most frightens us. We
ask ourselves ‘Who am I to be brilliant, gorgeous, talented and
fabulous?’ Actually who are you not to be?
You are a child of God. Your playing small does not serve the
world. There is nothing enlightened about shrinking so that
other people won’t feel insecure around you. We are all meant
to shine, as children do.
We were born to make manifest the glory of God that is within
us. It’s not just in some of us, it’s in everyone. And as we let our
light shine we unconsciously give other people permission to do
the same. As we are liberated from our own fear, our presence
automatically liberates others.

Ráite ag Nelson Mandela ina Aitheasc Tionscnaimh 1994.
Scríofa ag Marianne Williamson.

CEACHT A CEATHAIR
AN TIONCHAR A BHÍONN AG FÉINMHEAS ORAINN
Eolas Cúlra
don Mhúinteoir

Aidhm:

Torthaí Foghlama:
Beidh mic léinn ábalta:
i) Feasacht bhreise a bheith acu ar an 		
mbealach is féidir le tuairimí fúthu féin a
bheith faoi thionchar ag piaraí
ii) Tuiscint bhreise a bheith acu ar an 		
mbealach is féidir le tionchar piara éifeacht
a bheith aige ar a gcuid iompraíochta
iii) Scil na féin-labhartha dearfaí a chleachtadh

Ábhair do Mhic Léinn:
Ceacht 4 Bileog Oibre 1 – Mise Mé Féin
Ceacht 4 Bileog Oibre 2 - Scéal Chormaic

Tá éifeacht ollmhór ag leibhéal féinmheasa an duine ar na
roghanna a dhéanann duine sa saol. Nuair nach n-airíonn
duine dearfach fúthu féin is féidir é a cheilt ar bhealaí
éagsúla, uaireanta trí bheith ag déanamh gaisce nó ag cur
i gcéill go bhfuil níos mó muiníne acu ná mar atá, nó fiú
trí bhulaíocht agus daoine eile a imeaglú. D’fhéadfaidís
a mhalairt a dhéanamh freisin – d’fhéadfaidís a bheith
anuas orthu féin nó ligean do dhaoine eile caitheamh leo
ar bhealach dímheasúil. Uaireanta bíonn siad ró-chineálta
nó bíonn siad toilteanach rud ar bith a dhéanamh le
daoine a shásamh díreach ionas go nglacfar leo.

CAIDRIMH

A chur ar chumas na mac léinn a bheith níos
eolaí ar an tionchar a bhíonn ag piaraí ar a
bhféinmheas agus conas a bhíonn tionchar
aige ar a gcuid iompraíochta.

Bíonn gach duine againn ag iarraidh go nglacfar linn. Mar
sin féin, d’fhéadfadh eagla a bheith orainn go dtabharfaí
breithiúnas orainn, go ndéanfaí muid a cháineadh nó go
mbeifí ag magadh fúinn toisc tuairimí diúltacha a bhíonn
istigh inár gcloigeann againn. Is féidir leis an eagla seo
muid a dhéanamh níos goilliúnaí don bhrú seo a bheith
cosúil le gach duine eile. Lena chois sin, is féidir linn muid
féin a chur i láthair an tsaoil ar bhealaí nach gcuireann in
iúl muid mar dhaoine ionainn féin i ndáiríre.
Mar sin féin, is féidir foghlaim conas patrúin féincháinte
agus féinamhrais a aithint agus próiseas a thosú inar
féidir leis an duine glacadh leis an maitheas agus an
fiúntas atá ann féin. Is minic go n-éascaítear an próiseas
seo trí thacaíocht agus trí bhreithiúnas dearfach a fháil ó
dhaoine eile.

NÓS IMEACHTA
1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl, ag tagairt don eolas thuasluaite.

2. Ceistneoir

Tabhair cuireadh do mhic léinn oibriú astu féin chun
Ceacht 4 Bileog Oibre 1 – Mise Mé Féin a chomhlánú.
Nuair a bhíonn an bhileog oibre curtha i gcrích, cuir na

mic léinn i mbeirteanna leis na freagraí a phlé. Tabhair na
mic léinn ar ais chuig an ngrúpa mór.

Pointí le Plé:
n

An raibh ráitis áirithe níos éasca le rátáil ná cinn eile?

n

An raibh ráitis áirithe níos éasca le plé le do pháirtí 		
ná cinn eile, agus má bhí cén fáth?

n

An bhfuil ráitis gur mhaith leat go ndéanfadh an 		
rang iad a bhreithniú tuilleadh, agus má tá cad iad?
25

3. Cás-Staidéar

Cuir na mic léinn i ngrúpaí de cheathrar nó cúigear
agus tabhair Ceacht 4 Bileog Oibre 2 – Scéal Chormaic
dóibh le déanamh. Iarr ar an ngrúpa an cás-staidéar a
léamh agus a phlé agus na ceisteanna a fhreagairt ar
deireadh. Iarr ar gach grúpa urlabhraí a cheapadh chun
na príomhphointí a nótáil agus eolas a thabhairt ar ais
don rang iomlán.
Tabhair an rang iomlán ar ais le chéile agus iarr ar gach
urlabhraí achoimre a dhéanamh ar fhreagraí an ghrúpa.
Tabhair triail do mhic léinn tuairimí a nochtadh faoi
fhreagraí na ndaoine eile.
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Pointí le Plé:
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n

Cad a déarfá faoi mhuinín agus faoi fhéinmheas
Chormaic?

n

Cén tionchar atá ag an leibhéal féinmheasa ar a
chuid iompraíochta?

n

An féidir leat smaoineamh ar uaireanta nuair a bhí
tionchar ag do leibhéal féinmheasa féin ar do chuid
iompraíochta?

n

Conas a d’fhéadfá aire níos fearr a thabhairt duit
féin?

4. Gníomhaíocht i mBeirteanna

Nuair a thugann tú teachtaireachtaí dearfacha duit
féin seachas teachtaireachtaí diúltacha, is féidir an
leibhéal féinmheasa a threisiú agus gníomhú in aghaidh
teachtaireachtaí diúltacha a fhaighimid nó a bhfuil eagla
orainn iad a fháil. Tugann an ghníomhaíocht deis do
mhic léinn scil na féin-labhartha dearfaí a chleachtadh.
Iarr ar mhic léinn oibriú i mbeirteanna:
a) Scríobh síos liosta de na rudaí diúltacha a 		
deireann cairde Chormaic leis, nó go bhfuil eagla
air a dhéarfaidh siad leis. Bíodh teachtaireachtaí
inmheánacha ar bith a d’fhéadfadh a bheith ina
chloigeann ag Cormac san áireamh.
(b) Scríobh síos teachtaireacht dearfach a d’fhéadfadh
Cormac a thabhairt dó féin chun gníomhú in
aghaidh teachtaireachtaí diúltacha; mar shampla:
Cairde: Tá tú chomh ciúin agus leadránach.
Cormac: Táim ciúin ach éistim le daoine.
Cairde: Níor shiúil tú amach le cailín riamh.
Cormac: Táim ag fanacht leis an gcailín ceart.

Iarr ar dhaoine cuid de na ráitis dhiúltacha agus
dhearfacha a léamh amach.
Iarr ar mhic léinn dhá nó trí theachtaireacht dhiúltacha
a fhaigheann siad nó a thugann siad a scríobh síos.
Scríobh síos freagra dearfach ach fírinneach faoi gach
ceann acu.

Pointí le Plé:
n

Conas a d’airigh tú nuair a d’iompaigh tú an
teachtaireacht timpeall?

n

Conas a d’aireodh sé an méid seo a rá le 		
duine eile?

n

Cad atá foghlamtha agat ón ngníomhaíocht seo?

5. Conclúid

Iarr ar mhic léinn cúpla nóiméad a chaitheamh ag
comhlánú na habairte a leanas:
‘Glacaim liom féin go héasca nuair ...’

CEACHT 4 BILEOG OIBRE 1
MISE MÉ FÉIN
Léigh gach ráiteas.
Tá cúig bhosca ó 1 go 5 ar thaobh na láimhe deise.
Cuir tic sa bhosca a thugann do thuairimí le fios maidir le gach ráiteas.
2 = Aontaím

3 = Nílim cinnte

4 = Easaontaím

5 = Easaontaím go láidir

1

2

3

4

5

CAIDRIMH

1 = Aontaím go láidir

Táim in ann labhairt go hoscailte faoi mhothúcháin
Caithfidh buachaillí ligean orthu go bhfuil siad níos láidre ná mar
atá siad
Déanaim an méid a iarrann mo chairde orm a dhéanamh i gcónaí
Tá m’íomhá tábhachtach dom
Bíonn sé deacair agam a bheith nádúrtha ionam féin
Airím faoi bhrú a bheith i gcaidreamh
Is maith liom mé féin mar dhuine
Táim tuisceanach le daoine eile
Seachnaím déileáil le rud nuair atáim míshásta faoi
Cuireann na teachtaireachtaí difriúla ar fad faoi ghnéas mearbhall orm
Táim faoi bhrú déanamh go maith ar scoil
Bítear ag cleithmhagadh fúm toisc go bhfuilim difriúil
Bím ag cleithmhagadh faoi dhaoine eile toisc go bhfuil siad difriúil
Déanaim iarracht é a cheilt nuair atáim míshásta
Deirim agus déanaim rudaí uaireanta chun dul i bhfeidhm ar dhaoine
eile
Bíonn saol níos éasca ag cailíní ná buachaillí
Bhí tionchar ag alcól ar mo chuid iompraíochta
Táim ábalta cabhair a lorg nuair a bhíonn fadhb agam
27

CEACHT 4 BILEOG OIBRE 2
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SCÉAL CHORMAIC
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Rinne Cormac iarracht mhór a bheith cosúil leis na leaids ... Ní raibh sé ag iarraidh a
bheith ina chadhan aonair ná mar chuid den ghrúpa saoithíní a ndéantar bulaíocht
orthu go síoraí. Fuair sé post páirtaimseartha dó féin ionas go mbeadh dóthain
airgid aige leis na héadaí cearta a cheannach, bearradh gruaige deas a fháil (bhí sé
ag iarraidh a bheith ag breathnú go maith) agus dóthain a bheith fágtha aige chun
dul amach leis na leaids ag an deireadh seachtaine. Bhí sé fíor-chúthaileach agus
ciúin go bunúsach, ach rinne sé an-iarracht a bheith páirteach sa phleidhcíocht
agus cleithmhagadh a bhí go nádúrtha sna leaids eile. Ní raibh sé ró-cheanúil ar
chlubanna oíche agus d’airigh sé nach raibh maith ar bith leis ag caint le cailíní bhíodh náire air agus ba dheacair leis dada a rá. D’ól cuid de na leaids na piontaí go
sciobtha, agus chreid cuid acu gur thug sé muinín dóibh agus gur fheabhsaigh sé
cúrsaí gnéis ... nó b’shin a dúirt siad ar chaoi ar bith ... Ní raibh taithí ag Cormac sna
cúrsaí sin agus níor chabhraigh sé sin lena chás. Tháinig scata cailíní chuige oíche
amháin sa chlub chun a rá leis go raibh duine dá gcairde fíor-cheanúil air. Bhí anspórt ag na leaids nuair a chuala siad é seo agus bhí an cleithmhagadh chomh dona
gur airigh sé nach raibh rogha aige ach dul lasmuigh léi ar feadh tamaill.
Ba chosúil go raibh an-ríméad ar Mháire. Chomh luath agus a bhí spota ciúin
aimsithe acu, thosaigh sí á phógadh agus ag brú a corp ina choinne. Ní raibh a fhios
ag Cormac cad a bhí ag tarlú. Níor cheap sé go raibh sí an-deas agus níor mheall a
cuid póga é ar chor ar bith ... ní raibh uaidh ach imeacht i ndáiríre. Ba léir go raibh
sí toilteanach níos mó a dhéanamh ach bhí seisean ag iarraidh imeacht leis. Ní raibh
sé cinnte cén eagla is mó a bhí air dá stopfadh sé í ... cad a déarfadh sí lena cairde
nó an cleithmhagadh a thiocfadh ó na leaids.

A
B

C
D
E

Conas a airíonn Cormac?
Conas a d’fhéadfadh sé a bheith fírinneach leis féin agus lena 		
chuid mothúcháin?
Cé ag a bhfuil tionchar ar iompraíocht na bpríomhcharachtar?
Cén chomhairle a thabharfá do Mháire?
Cén chomhairle a thabharfá do Chormac?

CEACHT A CÚIG
NUAIR A GHOILLEANN RUDAÍ ORAINN

A chur ar chumas na mac léinn a bheith níos
eolaí ar mhothúcháin gortaithe agus diúltaithe
agus straitéisí dearfacha a fhoghlaim leis na
mothúcháin seo a bhainistiú.

Torthaí Foghlama:
Beidh mic léinn ábalta:
i)

Feasacht bhreise a bheith acu ar na bealaí
a fhreagraíonn daoine do ghortú agus diúltú

ii) Bealaí sláintiúla agus míshláintiúla 		
a bhreithniú chun freagairt do ghortú agus
diúltú

Ábhair do Mhic Léinn:
Ceacht 5 Bileog Oibre 1 - Scéal Shinéad
Ceacht 5 Bileog Oibre 2 - Nuair a Ghoileann
Rudaí Orainn

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir
Foghlaimíonn daoine conas mothúcháin a bhainistiú ó
dhaoine fásta atá tábhachtach ina saol, go háirithe le linn
na hóige. B’fhéidir gur taithí dhearfach nó dhiúltach a
bhí anseo - ach is meascán a bhí ann i gcás tromlach na
ndaoine.
Tá an cumas a bheith eolach agus a bheith in ann
déileáil le mothúcháin an duine féin riachtanach don
mheabhairshláinte agus do dhea-chaidrimh idirphearsanta.
Is cuid lárnach de dhaonnacht an duine iad mothúcháin.
Níl siad go maith nó go dona, ach bíonn siad ann. Mar sin
féin, is féidir leis an mbealach a ghníomhaíonn duine mar
fhreagra ar mhothúcháin iarmhairtí a bheith aige dóibh féin
agus do dhaoine eile.

CAIDRIMH

Aidhm:

Is iondúil go gcuireann leanaí a gcuid mothúcháin in iúl go
neamhshrianta ach is minic go mbítear ag súil go gcuirfidh
siad a gcuid mothúcháin faoi smacht nó go gceilfidh siad iad
nuair atá siad níos sine, go háirithe cinn atá pianmhar cosúil
le fearg nó brón. Ní thuigeann daoine a gcuid mothúcháin
uaireanta - coinníonn siad istigh iad, b’fhéidir toisc go
bhfuil sé ró-dheacair iad a scaoileadh amach. Is féidir leis
seo fadhbanna a chruthú cosúil le dúlagar agus rachtanna
feirge. D’fhéadfadh daoine iompú ar alcól nó drugaí freisin
mar bhealach éalaithe ó mhothúcháin phianmhara.
Nuair atá daoine gortaithe nó díomách bíonn sé nádúrtha
acu meascán mothúcháin a aireachtáil– brón, fearg, éad,
buairt, díomá. D’fhéadfadh na bealaí áirithe a ndéileálann
duine le pian mhothúchánach a bheith míshláintiúil ag an
duine sin. Trí thuiscint a bheith ar na mothúcháin bíonn
pointe tosaigh ag an duine chun bealaí nua a fhoghlaim le
freagairt do ghortú, bealaí a chuireann ar chumas an duine
fás, teacht aniar a bheith ann agus a gcaidrimh le daoine
eile a dhoimhniú.

NÓS IMEACHTA
1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl, ag tagairt don Eolas Cúlra don
Mhúinteoir.

2. Cás-Staidéar

Léigh scéal Jenny amach ó Cheacht 5 Bileog Oibre 1.
Roinn an rang i ngrúpaí de cheathrar nó cúigear agus
tabhair cóip den bhileog oibre do gach grúpa agus iarr
orthu na ceisteanna ag deireadh an scéil a phlé. Iarr ar
mhic léinn urlabhraí a cheapadh chun nótaí a bhreacadh
agus tuairisc a thabhairt faoin díospóireacht.
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Glacann an múinteoir le haiseolas ag deireadh an chásstaidéir. Nuair atá mic léinn ag tabhairt freagra ar an
gcéad cheist - ‘Conas a airíonn Sinéad?’, tarraingíonn
an múinteoir ciorcal ar an gclár agus scríobhann sé/sí na
mothúcháin ar fad sa chiorcal.

Pointí le Plé:
n

An scéal coitianta atá anseo?

n

Conas a d’fhéadfadh cairde Shinéad aire níos fearr
a thabhairt di?

n

Cad atá foghlamtha agat ó scéal Shinéad?
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3. Grúpghníomhaíocht
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Léigh amach na mothúcháin atá scríofa sa chiorcal ar an
gclár agus tarraing línte ag teacht amach ón gciorcal i
gcruth léaráid damhán alla. Mínigh go gcuireann na línte
rudaí in iúl a dhéanaimid agus bealaí ina n-iompraímid
muid féin nuair atáimid míshásta. Tabhair samplaí
áirithe: B’fhéidir go labhróimis le cara, go rachaimis ag
rith, go mbeadh barra seacláide againn, go dtosóimis ag
caoineadh, go mbeimis feargach.
Roinn an rang in dhá leath – A agus B – agus iarr ar gach
leath den rang grúpaí beaga nó beirteanna a bhunú.
Iarr ar mhic léinn Grúpa A breathnú ar an gciorcal
mothúchán agus bealaí sláintiúla agus cuiditheacha
iompraíochta áirithe a bhreithniú chun na mothúcháin
sin a bhainistiú. Iarr ar mhic léinn Grúpa B breathnú ar
an gciorcal mothúchán agus bealaí míshláintiúla agus
scriosacha áirithe a bhreithniú chun freagairt do na
mothúcháin sin.
Glac le haiseolas ó gach grúpa agus déan freagraí na
mac léinn a thaifeadadh ar an gclár nó ar smeach-chairt.
Áirítear ar roinnt de na rudaí míshláintiúla a d’fhéadfaí
a dhéanamh: a bheith gnóthach an t-am ar fad, gan
a bheith ábalta suí go socair, ag ithe an-iomarca nó
gan dóthain a ithe, an-iomarca lúthchleasaíochta a
dhéanamh nó gan dóthain, ól, drugaí a thógáil, a bheith
ag troid, a bheith ionsaitheach, ag codladh an-iomarca
nó gan dóthain codlata a fháil, rioscaí gnéis a thógáil,
an-iomarca airgid a chaitheamh.

Meabhraigh an ráiteas ón síceolaí san DVD TRUST don
rang:
“Is féidir linn iompú ar ghníomhaíochtaí atá fíorscriosach mar bhealach chun diúltú a bheith páirteach
[...] cosúil le féinghortú, ionsaí, foréigean, alcól, drugaí.
Tá go leor rudaí a chuirfidh bloc ar na mothúcháin, ach
tá sé tábhachtach a bheith airdeallach mar go bhfuil
siad féin-sriosach amach is amach.”

4. Conclúid

Meabhraigh do mhic léinn gur féidir linn fás mar
dhaoine aibí trí dhéileáil le heispéiris dhiúltacha ar
bhealach dearfach agus oscailte, agus feabhsóidh sé ár
gcaidrimh.
Léigh Ceacht 5 Bileog Oibre 2 - Nuair a Ghoileann
Rudaí Orainn. Iarr ar mhic léinn barúlacha nó tuairimí
ar bith atá acu a thabhairt. Tabhair cuireadh do mhic
léinn ansin cúpla nóiméad a chaitheamh ag machnamh
faoi bhealaí dearfacha inar féidir leo tacú leo féin nuair
atá siad gortaithe agus iad sin a scríobh síos ag bun na
bileoige.

CEACHT 5 BILEOG OIBRE 1

Stop Sinéad ag solas sráide ag deireadh an
bhóthair chun smideadh a chur ar a cuid súile
tar éis di a bheith ag caoineadh. Ní raibh sí ag
iarraidh go mbeadh a fhios ag a tuismitheoirí
go raibh sí ag caoineadh. Níor thaitin Seán leo;
níor thaitin a mheon leo agus ní raibh siad sásta
go raibh sí ag siúl amach leis. Bheadh a hathair
ar buile dá mbeadh a fhios aige go mb’éigean
di siúl abhaile ina haonar agus nár bhac Seán í a
thabhairt abhaile go sábháilte.

go raibh rudaí ag bogadh ar aghaidh ró-thapa.
Bhí an teachtaireacht faoi ghnéas níos sábháilte
ar eolas aici ach ní raibh sí cinnte cad a bheadh le
rá ag Seán faoin scéal. D’airigh Sinéad nach raibh
taithí ar bith aici nuair a d’éist sí leis na scéalta
ar fad faoina shaol roimhe sin. Mar sin féin, bhí
sé in éineacht léi anois agus ba chuma faoi aon
rud eile. Bhí sí craiceáilte ina dhiaidh agus den
chéad uair ina saol bhí cathú uirthi agus í ag
smaoineamh faoi i ndáiríre.

Ní raibh fadhb ar bith ag tuismitheoirí Sheáin dá
mba rud é go raibh sé ag iarraidh fanacht amuigh
ar feadh na hoíche, ach bhí tuismitheoirí Shinéad
dian faoi rialacha an tí a choinneáil nuair a bhí sí
fós ar scoil.

Bhí an chóisir faoi lánseol nuair a shroich Sinéad
an teach. Bhí go leor ólta ag Seán freisin. Bhí aird
mhór ag Seán uirthi go dtí go bhfuair sé amach
nach mbeadh sí ag fanacht ar feadh na hoíche.
Rinne sí iarracht labhairt leis, ag rá go gcuirfí
pionós uirthi dá bhfaigheadh a cuid tuismitheoirí
amach agus nach mbeadh cead acu a chéile a
fheiceáil arís. Thug Seán an chluas bhodhar di.
Thug sé ainmneacha uafásacha uirthi, agus dúirt
sé gur fhan sé fada go leor léi agus nach mbeadh
sé ag fanacht léi níos faide ... chonaic Sinéad é le
cailín eile óna bliain laistigh de chúpla nóiméad. Ní
raibh sí in ann fanacht thart níos faide.

Níor thaitin sé le Seán cóisir a fhágáil go luath, go
háirithe nuair a bhí a chairde go léir fós ann, agus
bhí taithí ag Sinéad a bealach féin a dhéanamh
abhaile nuair a bhí siad amuigh. D’fhág siad slán
ag a chéile anocht agus ní mó ná sásta a bhí
ceachtar acu. Ní raibh tuismitheoirí duine dá
chairde sa teach ar feadh an deireadh seachtaine
agus bhí Seán ag iarraidh go ndéanfadh Sinéad
leithscéal éigin ionas go bhféadfaidís fanacht ann
thar oíche. Bhí an deis acu anois an caidreamh a
thabhairt chuig an gcéad leibhéal eile, nó b’shin a
cheap sé ar chaoi ar bith.
Ní hé nach raibh Sinéad ag iarraidh ... thaitin
Seán le fada léi agus níor chreid sí an t-ádh a bhí
uirthi roinnt seachtainí ó shin nuair a tháinig sé
chuici. Cé go raibh sí craiceáilte faoi, d’airigh sí

CAIDRIMH

SCÉAL SHINÉAD

Nuair a chas sí an eochair go ciúin sa doras sa
bhaile, bhí sí sásta go raibh gach duine imithe a
chodladh. Níor thosaigh sí ag caoineadh arís go
dtí gur shroich sí a seomra codlata ... Ní raibh sí ag
iarraidh briseadh amach leis ... b’fhéidir gur mar
gheall ar an ól a labhair sé léi mar sin ... b’fhéidir
go n-oibreodh cúrsaí amach eatarthu fós.

A

Conas a airíonn Sinéad?

B

Cén dearcadh a bhí ag Seán faoi Shinéad?

C

Cén tionchar atá ag a leibhéal féinmheasa ar an mbealach a
smaoiníonn sí agus a iompraíonn sí í féin?

D

Conas a d’fhéadfadh sí aire níos fearr a thabhairt di féin?
31

CEACHT 5 BILEOG OIBRE 2
NUAIR A GHOILLEANN RUDAÍ ORAINN
Roinnt moltaí dearfacha...
Labhair le duine– cara nó duine fásta a bhfuil muinín agat astu
Iarr cabhair má theastaíonn cabhair uait – is comhartha láidreachta agus ní
laigeachta é seo
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Tabhair triail agus spás duit féin leis na mothúcháin a bhrath
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Glac leis na mothúcháin – níl siad go maith nó go dona, ach tá siad réadúil
Aimsigh bealach sábháilte chun do mhothúcháin a chur in iúl, m.sh. scríobh
dialann, téigh ag damhsa, seinn ceol
Déan rudaí a thaitníonn leat – ag siúil, ag rith, ag imirt spóirt
Nuair atá d’intinn socair, abair leis an duine eile cad a ghortaigh tú		
sa chás
Cuir do mhothúcháin in iúl ag tosú le ‘Bhí mé’ (m.sh. ‘Bhí mé gortaithe 		
ag do ráiteas.’)
Más gá, fan amach go fisiceach nó go mothúchánach ó dhuine atá
ag cur as duit ionas nach féidir leo leanúint do do ghortú
Labhair le gairmí nó comhairleoir má chabhraíonn a leithéid

Na bealaí a dtacaím liom féin nuair a airím gortaithe

CEACHT A SÉ
TEORAINNEACHA A THUISCINT

A chur ar chumas na mac léinn tuiscint
níos fearr a fháil ar theorainneacha agus
an tábhacht a bhaineann leo i gcaidrimh
shláintiúla.

Torthaí Foghlama:
Beidh mic léinn ábalta:
i) Feasacht bhreise a bheith acu ar a 		
dteorainneacha féin
ii) Tuiscint a fháil ar an mbealach a mbíonn
tionchar ag luachanna agus creidimh 		
ar a gcuid teorainneacha
iii) Níos ábalta na leideanna inmheánacha
a aithint a chuidíonn leo a bheith sábháilte

Ábhair do Mhic Léinn:
Ceacht 6 Bileog Oibre 1 – Cá Seasaim? nó
15 Cárta innéacs agus ceann amháin den
15 ráiteas ó Cheacht 6 Bileog Oibre 1 - Cá
Seasaim? ar gach cárta

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir
Ciallaíonn an focal ‘teorainn’ líne dheighilte. Baineann
teorainneacha le gnéithe uile an tsaoil, mar shampla
i ndlíthe na tíre nó i rialacha scoile. Tugann siad
ord agus creatlach inar féidir le daoine fás agus
aireachtáil sábháilte. Tá an rud céanna fíor i gcaidrimh
phearsanta.

CAIDRIMH

Aidhm:

Tá sé tábhachtach ag gach duine aonair a bheith ar
an eolas faoi theorainneacha atá oiriúnach dóibh ina
gcaidrimh. D’fhéadfadh teorainneacha fisiceacha
a bheith ann – cé chomh gar go fisiceach agus a
cheadaíonn tú duine eile a ligean – nó teorainneacha
mothúchánacha – cé chomh hoscailte agus atá siad
ag roinnt a gcuid mothúcháin le duine eile nó á gcur
in iúl. Cruthaíonn luachanna agus creidimh an duine
teorainneacha freisin.
Bíonn teorainneacha difriúil i ngach caidreamh –
ceadaímid do dhaoine a bhfuil grá againn dóibh agus
atá tábhachtach dúinn inár saol a bheith i bhfad níos
gaire dúinn ná daoine eile.
Nuair a bhíonn duine soiléir faoi theorainneacha, is cuid
lárnach a bhíonn ann d’fhéiniúlacht níos láidre an duine
féin, rud a ligeann duit caidrimh níos sláintiúla a fhorbairt.
Nuair a thuigeann daoine a gcuid teorainneacha féin, tá
breis seans go dtuigfidh siad agus go mbeidh meas acu
ar theorainneacha daoine eile.

NÓS IMEACHTA
1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl. Fiafraigh de mhic léinn cad is brí
leis an bhfocal ‘teorainneacha’. An bhfuil siad eolach ar
theorainneacha ina saol féin? Is féidir leis an múinteoir
tagairt don eolas cúlra más gá.

2. Gníomhaíocht i mBeirteanna

Tá leibhéal maith iontaoibhe idir mic léinn ag teastáil
don ghníomhaíocht seo. B’fhéidir gurbh fhearr leis an
múinteoir iarraidh ar mhic léinn an ghníomhaíocht a
shamhlú seachas í a dhéanamh.
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Iarr ar mhic léinn seasamh suas, siúl timpeall agus duine
amháin eile a roghnú le hoibriú leo. Seasann duine amháin
socair agus tugann siad faoi deara an spás mórthimpeall
orthu go ciúin. Nuair atá siad réidh, bogann an duine
eile go mall ina dtreo go dtí go gcuireann an duine atá
ina seasamh in iúl go bhfuil siad tagtha gar go leor. Tá
dualgas ar an duine atá ag bogadh i dtreo an duine eile
stopadh láithreach.
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Iarr ar mhic léinn an méid seo a leanas a phlé lena
bpáirtí:
n Conas a bhraith sé duine eile a bheith ag teacht
níos gaire duit?
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n

Conas a bhraith sé a bheith ag bogadh níos gaire
do do pháirtí?

n

Arbh eol duit do theorainn phearsanta?

Déanfaidh mic léinn róil a mhalartú ansin. Iarr ar mhic
léinn na ceisteanna céanna a phlé. Tabhair na mic léinn
ar ais chuig an ngrúpa iomlán.

Pointí le Plé:
n

Cén fáth gur chuir tú teorainn i bhfeidhm 		
ag an bpointe áirithe sin?

n

Cad iad na comharthaí inmheánacha a chabhraigh
leat?

n

Conas a chuir tú do theorainn in iúl do do pháirtí?

n

Conas a d’aireofá dá mbogfadh an duine eile
níos gaire nuair a d’iarr tú orthu stopadh?

n

Cad atá foghlamtha agat ón ngníomhaíocht seo?

Pointí le Plé:
n

Cén cineál eolais a chuirfeá ar an leathanach
poiblí?

n

Cén cineál eolais a chuirfeá ar an leathanach
príobháideach?

n

Cén fáth go bhfuil difríocht ann?

n

An bhfuil rioscaí ag baint le heolas pearsanta nó
príobháideach a roinnt le daoine nach bhfuil aithne
rómhaith againn orthu, agus má tá cén fáth?

4. Obair i nGrúpaí

Rogha A – Plé Rothlaigh
Roinn an rang i gciorcal inmheánach ag breathnú amach
agus i gciorcal lasmuigh ag breathnú isteach. Tabhair
cárta do gach duine laistigh ina bhfuil ceann de na ráitis
ó Cheacht 6 Bileog Oibre 1 – Cá Seasaim? Iarr ar gach
beirt atá ar aghaidh a chéile an ráiteas a phlé. Bogann
na daoine lasmuigh céim amháin ar dheis tar éis cúpla
nóiméad, ag casadh ar pháirtí nua agus ábhar nua le
plé.

Rogha B - Pléghrúpa
Cuir na mic léinn i ngrúpaí beaga agus tabhair cóip
do gach mac léinn de Cheacht 6 Bileog Oibre 1 – Cá
Seasaim? Iarr ar mhic léinn a gcuid smaointe agus
mothúcháin a roinnt maidir leis na ráitis.
Tabhair na mic léinn ar ais chuig an ngrúpa iomlán.

Pointí le Plé:
n

Cén ráitis a bhí go háirithe suimiúil i do thuairimse?

n

Cé hiad na daoine a mbíonn tionchar acu ar do
chuid luachanna?

n

An mbíonn do chuid luachanna mar chonstaic
uaireanta nuair a bhíonn cinntí á ndéanamh agat?

3. Machnamh Aonair

Iarr ar mhic léinn bileog a thógáil agus líne a tharraingt
síos ina lár. Scríobh síos ar thaobh amháin cad a
bheadh le rá acu fúthu féin, a saol, mothúcháin, srl. ar
leathanach rochtana oscailte Bebo nó Facebook agus
cad a bheadh le rá acu ar leathanach rochtana dúnta
ar an taobh eile.

5. Conclúid

Cuir deireadh leis an rang trí mheabhrú do mhic léinn go
bhfuil cineálacha difriúla teorainneacha breithnithe acu
– teorainneacha fisiceacha, teorainneacha faoin gcineál
eolais a roinntear, agus teorainneacha atá soláthraithe
ag luachanna, creidimh agus meonta. Iarr ar gach mac
léinn rud amháin a lua atá foghlamtha acu sa rang.

CEACHT 6 BILEOG OIBRE 1

Cuireann na
teachtaireachtaí
difriúla ar fad faoi
ghnéas mearbhall orm

Tá tábhacht le
fírinneacht i gcaidrimh

D’athraigh alcól mo
chuid iompraíochta
uaireanta

Tá meas mór agam ar
na luachanna a thug
mo thuismitheoirí dom

Treoraíonn mo
chreidimh reiligiúnacha
mo chinntí

Déanaim
rudaí nach dteastaíonn
uaim a dhéanamh
uaireanta

Tuigim an difríocht atá
idir an rud ceart agus an
rud mícheart a
dhéanamh

Bíonn sé deacair agam
diúltú nuair nach
bhfuilim ag iarraidh rud
a dhéanamh

Ba chóir go mbeadh
gnéas mar chuid de
chaidreamh
tiomanta

Ní chuirfidh mé mé féin
i gcás nach n-airím
sábháilte

Táim ábalta a rá go
bhfuil aiféala orm má tá
rud as bealach déanta
agam

Táim cineálta
le daoine
eile

Éistim leis an nguth
istigh i mo cheann

Tá muinín agam i mo
chuid instinní

Bím dílis
do mo chuid luachanna
formhór den am

CAIDRIMH

CÁ SEASAIM?

35

CEACHT A SEACHT
ÁR gCUID TEORAINNEACHA A CHUR IN IÚL
Aidhm:
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Torthaí Foghlama:
Beidh mic léinn ábalta:
i) Machnamh a dhéanamh ar an tábhacht
atá lena gcuid teorainneacha a chur in iúl
do dhaoine eile
ii) Feasacht bhreise a bheith acu ar an
mbealach lena gcuid teorainneacha a chur
in iúl
iii) Scileanna cleachtaithe a bheith acu chun
teorainneacha a chur in iúl go treallúsach
iv) Scileanna cleachtaithe a bheith acu chun
éisteacht le duine eile ag cur a gcuid 		
teorainneacha in iúl

Ábhair do Mhic Léinn:
Ceacht 7 Bileog Oibre 1 – Ár gCuid
Teorainneacha a Chur in Iúl
Cártaí innéacs Ceacht 7 Bileog Oibre 1 – Ár
gCuid Teorainneacha a Chur in Iúl
Ceacht 7 Bileog Oibre 2 – Scileanna
Cumarsáide Treallúsaí

		
T DVD
		
TRUS
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A chur ar chumas na mac léinn a bheith
níos eolaí faoina gcuid teorainneacha agus
scileanna cleachtaithe a bheith acu leis na
teorainneacha sin a chur in iúl do dhaoine eile.

		

Ábhair do Mhúinteoirí:
An DVD TRUST

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir
Tá an t-eolas seo ceangailte le hEolas Cúlra don
Mhúinteoir i gCeacht 6.
Caithfidh daoine a bheith mór le daoine eile, ach
caithfidh siad aireachtáil sábháilte ag an am céanna.
Caithfidh do theorainneacha féin a bheith ar eolas
agat chun an chothromaíocht cheart a fháil idir
dlúthchaidreamh agus spás a thabhairt do dhuine –
teorainneacha a mheastar a bheith inghlactha agus
do-ghlactha. Bíonn sé deacair ag daoine a gcuid
teorainneacha féin a thuiscint, go háirithe nuair atá
siad meallta ag duine nó i ngrá leo. Is féidir leis an
mearbhall seo iad a bhrú chun rudaí a dhéanamh a
bhféadfadh aiféala a bheith orthu fúthu nó glacadh le
hiompraíocht sa duine eile atá goilliúnach. Is bealach
é teorainneacha a bhunú chun tú féin a chosaint
agus meas a léiriú do dhaoine eile freisin.
Is minic a thuigimid teorainneacha a chéile agus ní
bhíonn aon ghá iad a mhíniú. Mar sin féin, bíonn
tréimhsí ann a gcaithfear ár dteorainneacha a chur
in iúl do dhuine eile, go háirithe má tá rud éigin
ar siúl acu nach maith linn, atá goilliúnach nó a
chuireann muid i mbaol. Is féidir fáil amach conas
é seo a dhéanamh ar bhealach atá measúil do
riachtanais agus do mhothúcháin an duine eile agus
ar bhealach atá ábalta an caidreamh a fheabhsú.
Tugann teorainneacha an cumas dúinn caidrimh atá
dearfach a fhorbairt agus spás a chur idir muid féin
agus caidrimh atá díobhálach.

NÓS IMEACHTA
Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl. Meabhraigh do mhic léinn go
bhfuil cineálacha difriúla teorainneacha pléite sa cheacht
roimhe seo – teorainneacha fisiceacha, teorainneacha
faoin gcineál eolais a roinntear, agus teorainneacha atá
soláthraithe ag luachanna agus ceisteanna morálta.

TRUS

T DVD
			

2. DVD

			
Sula dtaispeánann tú an píosa drámaíochta
			
den DVD, iarr ar mhic léinn nótaí a
dhéanamh nuair atá siad ag breathnú ar an DVD, a)
conas a fhorbraíonn an caidreamh idir Siobhán agus
Marcas agus b) conas a dhéanann siad cumarsáid
le chéile agus a thagann siad ar chomhaontú faoi
theorainneacha ina gcaidreamh.
Cuir an DVD TRUST ar siúl - píosa Drámaíochta.

Pointí le Plé:

bealaí a phlé chun freagairt do chásanna, ag baint leasa
as Bileog Oibre 2 mar threoir. Feidhmíonn duine amháin
sa ghrúpa mar thuairisceoir agus scríobhann siad síos
cuid de na rudaí a bheadh ráite ag an duine ar mian
leo a bheith níos treallúsaí. Iarrann an múinteoir ar
thuairisceoir as gach grúpa an méid atá scríofa acu a
léamh amach.

Rogha B - Rólghlacadh
Cuir na mic léinn i mbeirteanna agus tabhair cás amháin
ó Cheacht 7 Bileog Oibre 1 – Ár gCuid Teorainneacha
a Chur in Iúl agus cóip de Cheacht 7 Bileog Oibre 2
– Scileanna Cumarsáide Treallúsaí do gach beirt. Iarr
ar mhic léinn Bileog Oibre 2 a léamh agus a gcás a
rólghlacadh i mbeirteanna ansin, ag rá cad is mian leo
a rá ach a bheith ómósach don duine eile. D’fhéadfadh
mic léinn áirithe a bheith sásta an rólghlacadh a
dhéanamh os comhair an ranga. Meabhraigh do mhic
léinn deireadh a chur leis an rólghlacadh ag deireadh na
gníomhaíochta.

Ar tháinig ceisteanna ar bith faoi theorainneacha
aníos i gcaidreamh Shiobhán agus Mharcais (m.sh.
am, cad a deir siad le chéile, luachanna)?

Pointí le Plé:
n

Conas mar a bhraith tú agus tú ag cur in iúl cad a
bhí ag teastáil uait?

n

Cad iad na rudaí atá éasca acu cumarsáid mhaith a
dhéanamh fúthu?

n

An raibh tú ábalta é seo a dhéanamh agus a bheith
ómósach don duine eile freisin?

n

Cad iad na rudaí a mbíonn sé deacair acu 		
cumarsáid a dhéanamh fúthu?

n

Conas a rinne tú é sin?

n

n

An mbíonn tionchar ag brú óna gcairde ar a gcuid
teorainneacha?

Conas a bhraith sé a bheith ag éisteacht leis
an duine eile nuair a bhí siad ag insint cad a bhí
uathu?

n

An gceapann tú go bhfuil meas ag Marcas agus ag
Siobhán ar theorainneacha a chéile?

n

3. Gníomhaíocht do Ghrúpaí Beaga /
Obair i mBeirteanna

Ag brath ar theorainneacha ama is féidir leis an múinteoir
ceachtar de Rogha A nó Rogha B a roghnú, nó cinneadh
a dhéanamh Rogha A agus Rogha B a dhéanamh.

Rogha A - Bileog Oibre
Roinn na mic léinn ina ngrúpaí beaga agus tabhair cóip
de Cheacht 7 Bileog Oibre 1 – Ár gCuid Teorainneacha
a Chur in Iúl – agus Ceacht 7 Bileog Oibre 2 – Scileanna
Cumarsáide Treallúsaí do gach mac léinn. Iarr orthu

CAIDRIMH

1. Réamhrá

4. Conclúid

Coimrigh na gníomhaíochtaí seo trí mheabhrú do mhic
léinn gur bhreathnaigh siad ar chineálacha difriúla
teorainneacha sa dá cheacht seo. Tá sé tábhachtach ár
dteorainneacha a bheith ar eolas againn ionas gur féidir
linn muid féin a chosaint agus aireachtáil sábháilte.
D’fhéadfadh sé a bheith riachtanach ár dteorainneacha
a chur in iúl go soiléir agus go muiníneach má airímid go
bhfuil daoine eile ag dul thar fóir leo. Tá sé tábhachtach
éisteacht agus meas a bheith againn ar theorainneacha
daoine eile.
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CEACHT 7 BILEOG OIBRE 1
ÁR gCUID TEORAINNEACHA A CHUR IN IÚL
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B

C

Tagann do chara chuig do theach gach tráthnóna chun tú a fheiceáil.
Cé go dtaitníonn sé/sí leat, ní theastaíonn uait é/í a fheiceáil gach
tráthnóna.
Bhí cailín/buachaill sa bhliain romhat ceanúil ort le fada agus bíonn sé/sí
do do iarraidh amach seasta. Níl tú ceanúil air/uirthi agus ba mhaith leat
dá stopfadh sé/sí ag iarraidh ort siúl amach leo.
Tá d’athair agus do mháthair ag scaradh óna chéile - d’inis tú an scéal
don chara is fearr atá agat ach níor inis tú an scéal do dhuine ar bith
eile. D’inis sí an scéal dá cairde go léir agus tá an scéal anois ag 		
madraí an bhaile. Tá tú ag iarraidh deireadh a chur leis seo.

D

Tá post páirtaimseartha agat i siopa áitiúil agus iarrann cara ort 		
pinn agus cóipleabhar A4 a thógáil dó/di gan íoc astu. Níl tú ag iarraidh
é seo a dhéanamh.

E

Tá tú os cionn 18 mbliana d’aois agus iarrann mac léinn sa scoil atá
16 bliana d’aois, deartháir leis an gcara is fearr atá agat, ort buidéal
vodca a cheannach dó sa siopa eischeadúnais. Níl tú ag iarraidh é seo a
dhéanamh.

CEACHT 7 BILEOG OIBRE 2
SCILEANNA CUMARSÁIDE TREALLÚSAÍ

Seas go hard, coinnigh do chloigeann suas,
agus breathnaigh sa tsúil ar an duine eile i
gcónaí. Bí láidir agus cothrom - creid ionat
féin.

An láthair a réiteach:

Déan cinneadh maidir le cad atá uait roimh
ré más féidir. Cabhraíonn sé seo leat
aireachtáil go bhfuil smacht agat ar chúrsaí.

Labhair go pearsanta:
Níl, Nílim ag iarraidh mar ...
Níl, tá fadhb agam leis sin
Níl, nílim réidh

Fan le do ráiteas:

Seachain a bheith ionramháilte chun mínithe
breise a thabhairt. Fan leis an ábhar agus ná
himigh ar seachrán.

CAIDRIMH

Comharthaíocht choirp:

Bíodh ionbhá agat leis an duine eile:
Ná cuir rud ar bith ina leith, ach sonraigh do
thuairimí agus mianta go díreach. Abair gur
chuala tú cad a dúirt an duine eile,
mar shampla:
Sea, Cloisim cad atá á rá agat agus nílim ag
iarraidh ...

Abair rud dearfach:

Tosaigh trí rud dearfach a rá leis an duine eile,
mar shampla,
Taitníonn tú go mór liom, agus is breá liom a
bheith in éineacht leat, ach nílim ag iarraidh

Bí soiléir:

Seachain mínithe dosheachanta. Úsáid ráitis
ghonta atá soiléir, mar shampla:
Táim míchompordach faoi ...
Táim míshásta le ...
Cuireann sé scanradh orm nuair ...

Creid ionat féin:

Seachain: Ba chóir dom, Caithfidh mé
Cuir é seo ina ionad: D’fhéadfainn, Táim ag
iarraidh, Is féidir liom má roghnaím

(Nóta: I gcásanna tromchúiseacha nuair nach bhfuiltear ag éisteacht leat
agus do shábháilteacht faoi bhagairt, moltar duit an láthair a fhágáil.)
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CEACHT A HOCHT
DLÚTHCHAIDREAMH
Aidhm:
Feasacht agus léirthuiscint a fhorbairt ar na
foirmeacha éagsúla dlúthchaidrimh i gcaidrimh.
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Torthaí Foghlama:
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Beidh mic léinn ábalta:
i) Machnamh a dhéanamh ar an mbrí atá le
dlúthchaidreamh i gcaidreamh
ii) Machnamh a dhéanamh ar chéimeanna an
dlúthchaidrimh i gcaidreamh
iii) Feasacht bhreise a fháil ar dhlúthchaidreamh
ina saol féin

Ábhair do Mhic Léinn:
Ceacht 8 Bileog Oibre 1 - Ciorcal Dlúthchaidrimh
Ceacht 8 Bileog Oibre 2– Orla agus Seán

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir
Ciallaíonn an focal dlúthchaidreamh dlúthchumann.
Tuigeann daoine gur dlúthchaidreamh gnéasach atá i
gceist leis an bhfocal dlúthchaidreamh, ach bíonn go
leor cineálacha difriúla dlúthchaidrimh i gceist.
Go ginearálta, tógann sé roinnt ama chun
dlúthchaidreamh a fhorbairt. B’fhéidir nach mbeadh
mórán ar eolas ag beirt faoina chéile ag tús caidrimh
ach tuigeann siad níos mó faoina chéile de réir mar a
fhásann an cairdeas eatarthu. Éiríonn dlúthchaidreamh
fadtéarmach as seo uaireanta, agus uaireanta fanann
an caidreamh ag leibhéal níos cairdiúla agus uaireanta
tagann deireadh leis an gcaidreamh.
Tá
caidrimh
ghrámhara
riachtanach
don
mheabhairshláinte
agus
don
fholláine
mhothúchánach; cothaíonn siad muid agus cuidíonn
siad linn fás mar dhaoine.

NÓS IMEACHTA
1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl. Fiafraigh de mhic léinn cad a
thuigeann siad leis an bhfocal ‘dlúthchaidreamh’. Faigh
aiseolas agus forbair tuiscint na mac léinn ar an bhfocal,
ag úsáid Eolas Cúlra don Mhúinteoir.

			

2. Bileog Oibre

Tabhair cóip de Cheacht 8 Bileog Oibre 1– Ciorcal
Dlúthchaidrimh do gach mac léinn. B’fhéidir go bhfaca
mic léinn an ciorcal seo cheana féin. Mura bhfaca,
mínigh dóibh go bhfuil dlúthchaidreamh againn
le daoine ag leibhéil difriúla agus cuireann fáinní
an chiorcail na leibhéil sin in iúl. Iarr ar mhic léinn
machnamh a dhéanamh ar feadh cúpla nóiméad faoi
dhaoine ina saol féin agus iarr orthu na hainmneacha a
scríobh san fháinne cuí den chiorcal.

n

Conas atá do chaidreamh le duine ón gciorcal
inmheánach difriúil le duine ón gciorcal 		
lasmuigh?

n

Cad iad na rudaí a dhéanann tú le duine 		
atá mór leat?

n

Cad iad na rudaí a labhraíonn tú fúthu nó a
roinneann tú le duine atá mór leat?

n

Conas a airíonn tú le duine atá mór leat?

n

Cén fáth go dtéann daoine i gcomhairle 		
go mothúchánach uaireanta le daoine nach bhfuil
aithne rómhaith acu orthu?

n

Cén fáth a mbíonn dlúthchaidreamh gnéis 		
uaireanta ag daoine le daoine nach bhfuil aithne
rómhaith acu orthu?

n

Cad iad na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith
le dlúthchaidreamh mothúchánach nó fisiceach
a bheith agat le duine nach bhfuil aithne agat
orthu?

CAIDRIMH

Pointí le Plé:

3. Cás-Staidéar

Roinn na mic léinn i ngrúpaí beaga. Tabhair cóip de
Cheacht 8 Bileog Oibre 2 – Orla agus Seán – do gach
mac léinn agus iarr orthu mar ghrúpa na ráitis ag
deireadh an scéil a chomhlánú.
Glac le haiseolas ó gach grúpa.

Pointí le Plé:
n

Conas atá caidreamh bunaithe ar iontaoibh?

n

An dtógann sé roinnt ama iontaoibh a bhunú i
gcaidreamh?

n

An bhfuil cairdeas iontaofa cosúil leis an gceann
atá ag Orla agus Seán mar bhunús maith do
dhlúthchaidreamh gnéasach? Cén fáth? 		
Cén fáth nach mbeadh?

n

Cén tionchar a bheadh ag mealltacht ghnéasach
ar chairdeas?

4. Conclúid

Iarr ar mhic léinn machnamh a dhéanamh ar feadh
cúpla nóiméad faoi dhlúthchaidreamh ina saol féin agus
abairt a scríobh a mhíníonn an chúis a bhfuil a saol níos
saibhre de thoradh an chaidrimh.
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CEACHT 8 BILEOG OIBRE 1
CIORCAL DLÚTHCHAIDRIMH
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CEACHT 8 BILEOG OIBRE 2
ORLA AGUS SEÁN

Mar sin féin, tá siad ag caitheamh níos mó ama
le chéile ná mar is hiondúil le déanaí. Bhí Orla
go maith ag teangacha agus bhí Seán iontach
ag matamaitic, agus rinne siad cinneadh
cabhair a thabhairt dá chéile nuair a bhí siad ag
staidéar do scrúduithe na hArdteistiméireachta
- Ní raibh ann ach socrú praiticiúil stuama idir
seanchairde!

Ní shamhlófaí go gcuirfeadh timpeallacht
mar seo athrú ar an gcaidreamh eatarthu.
Ach tráthnóna amháin - nuair a bhí siad ag
suí in aice le chéile agus bhí Seán ag iarraidh
teoirim leadránach a mhíniú - d’fhéach siad
ar a chéile agus shílfeá nach bhfaca siad a
chéile riamh cheana. Rinneadh dearmad glan
ar mhatamaitic. Bhí siad neirbhíseach ag tosú
amach leis an bpóg ... ach ansin d’fháisc siad
barróg faoina chéile agus phóg siad arís. Bhí
an paisean agus an floscadh dochreidte.

CAIDRIMH

Bhí Orla agus Seán cairdiúil ó bhí siad an-óg.
Bhí siad ina gcónaí ar an tsráid chéanna, agus
chuaigh siad ar an mbunscoil chéanna. Cé go
ndeachaigh siad chuig meánscoileanna difriúla
agus go raibh cairde difriúla acu, d’éirigh leo
fanacht i dteagmháil mar chairde. Thacaigh
siad lena chéile nuair a bhí caidrimh éagsúla
acu sna déaga. Thug Seán cluas éisteachta
i gcónaí di in am an ghátair agus bhí Orla i
gcónaí ar fáil chun comhairle a thabhairt faoi
ghruaig, éadaí, bróga agus bealaí inghlactha
chun labhairt le cailíní!

Níor smaoinigh siad faoina chéile ar an
mbealach seo riamh, ach b’fhéidir gur mar
gheall go raibh an oiread aithne acu ar a chéile
a tharla sé sin. Ar bhealach éigin agus gan
focal a rá, thuig an bheirt acu gur céim mhór a
bhí anseo agus scaoil siad a ngreim ...

A

Is féidir a fheiceáil go raibh Seán agus Orla mór le chéile mar

B

Bhí a fhios ag Seán agus Orla go bhféadfaidís muinín a bheith acu as a chéile mar

C

Lá arna mhárach d’airigh Seán

D

Lá arna mhárach d’airigh Orla

E

Ba é deireadh an scéil ná
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AG
SMAOINEAMH
ORT FÉIN
CLÁR ÁBHAR
9.

Gnéasacht
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10. Claonadh Gnéasach

49

11.

53

Tionchair agus Luachanna

12. Cinnteoireacht

57

13. A Bheith Freagrach i gCaidrimh

62

CEACHT A NAOI
GNÉASACHT
A chur ar chumas na mac léinn feasacht a
fhorbairt ar nádúr iomlánaíoch na gnéasachta
daonna.

Torthaí Foghlama:
Beidh mic léinn ábalta:
i) Léirthuiscint a bheith acu ar dhaoine 		
mar dhaoine gnéasacha ina saol, cibé 		
an roghnaíonn siad a bheith gníomhach go
gnéasach nó nach roghnaíonn
ii) Tuiscint a fhorbairt ar ghnéithe difriúla 		
na gnéasachta daonna agus conas atá
idirchaidreamh eatarthu

Ábhair do Mhic Léinn:
Ceacht 9 Bileog Oibre 1 - Gnéithe na
Gnéasachta
Leathanaigh Smeach-chairte le ceannteidil ón
tábla Gnéithe na Gnéasachta
Marcóirí agus Blu Tack

Ábhair do Mhúinteoirí:
Léirithe ealaíonta de ghnéasacht, m.sh.
macasamhla ó leabhair ealaíne
Eolas Breise do Cheacht an Mhúinteora 9
– Gnéithe na Gnéasachta

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir
Mar shochaí, is minic go mbíonn míthuiscint orainn
maidir le gnéasacht agus gníomhaíocht ghnéasach. Is
cuid ríthábhachtach den duine daonna an ghnéasacht.
Is daoine gnéasacha iad daoine ón am a bheirtear iad
go dtí go bhfaigheann siad bás. Tá rogha acu conas a
ngnéasacht a chur in iúl agus cibé a bheith gníomhach go
gnéasach nó gan a bheith. Cuireann daoine a ngnéasacht
in iúl ar bhealaí difriúla: trí chomharthaíocht choirp,
tadhall, tuin ghutha, conas a ghléasann siad agus an gaol
atá acu le daoine eile.

AG
SMAOINEAMH
ORT FÉIN

Aidhm:

Tugann Tuarascáil an tSainghrúpa Chomhairligh ar
Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta an sainmhíniú a
leanas ar ghnéasacht dhaonna:
“Sexuality includes all aspects of the human person
that relate to being male or female and is subject to
change and development throughout life. Sexuality is an
integral part of the human personality and has biological,
psychological, cultural, social and spiritual dimensions.
It especially concerns affectivity, the capacity to give
and receive love, procreation and, in a more general
way, the aptitude for forming relationships with others.
A holistic understanding of sexuality will contribute to
the development of personal well-being, will enhance
personal relationships and will have implications for the
family and society.”

NÓS IMEACHTA
1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl.

2. Obair i mBeirteanna

Iarr ar mhic léinn machnamh a dhéanamh ar feadh cúpla
nóiméad ar an mbrí atá leis an bhfocal ‘gnéasacht’ dar
leo agus labhairt leis duine in aice láimhe leis an ábhar

a phlé. Faigh aiseolas ó na mic léinn agus scríobh na
focail ar an gclár. Is féidir leis an múinteoir macasamhla
ealaíne áirithe ó ealaíontóirí cosúil le Renoir, Klimt agus
Rubens a thaispeáint agus fiafraí de na mic léinn conas
a chuireann an t-ealaíontóir gnéasacht in iúl san ealaín,
m.sh., trí dhath, uigeacht, solas agus scáth, caidrimh,
mothúchán srl.
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Pointí le Plé:
n

Pointí le Plé:

An bhfuil gnéithe den ghnéasacht a bhí deacair
a chur in iúl?

n

Cén nasc atá idir caidreamh collaí agus gnéasacht?

n

An féidir linn roghnú a bheith gnéasach nó gan a
bheith?

n

An féidir linn roghnú a bheith gníomhach go
gnéasach nó gan a bheith?

3. Grúpghníomhaíocht
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Scríobh cuid de na ceannteidil nó iad ar fad ón liosta
thíos ar an gclár/smeach-chairt agus mínigh go bhfuil
baint acu seo ar fad le do ghnéasacht. Níl an liosta
ceannteideal iomlán agus d’fhéadfaí é a leathnú chun
cinn eile a chur san áireamh.
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Spioradáltacht

Sláinte Ghnéis

Féiníomhá

Caidrimh

Gníomhaíocht
Ghnéasach

Céadfaíochas

Claontacht
agus
Idirdhealú

Féiniúlacht
Ghnéasach

Mothúcháin

Déan cinneadh faoin líon ceannteideal is mian leat a
úsáid agus roinn an rang sa líon céanna grúpaí. Tabhair
marcóir do gach grúpa agus leathanach le ceannteideal
ar a bharr. Iarr ar na grúpaí focail nó smaointe áirithe
a thagann chun cuimhne a scríobh síos nuair a
bhreathnaíonn siad ar an gceannteideal ar bharr an
leathanaigh. Tar éis cúpla nóiméad, iarr ar gach grúpa
an leathanach a sheoladh ar aghaidh chuig an gcéad
ghrúpa eile. Lean leis na leathanaigh a sheoladh ar
aghaidh go dtí go mbíonn moltaí áirithe déanta ag gach
grúpa maidir le gach ceannteideal. Iarr ar mhic léinn na
leathanaigh a ghreamú den bhalla agus siúl thart agus
breathnú orthu, nó iarr ar mhac léinn amháin na focail
ar an leathanach atá acu a léamh amach.
Má mheasann mic léinn go bhfuil an ghníomhaíocht
seo ró-dheacair tabhair cóip de Cheacht 9 Bileog 1
– Gnéithe na Gnéasachta – do gach grúpa mar nod
agus iarr orthu na focail a ghrúpáil faoi cheannteideal
amháin. Tá na focail chéanna eagraithe faoi cheannteidil
san Eolas Breise don Mhúinteoir Ceacht 9 – Gnéithe
na Gnéasachta. Níl anseo ach treoirlíne - d’fhéadfadh
go leor de na focail a bheith le feiceáil faoi níos mó ná
ceannteideal amháin, agus d’fhéadfaí breis focal a chur
leis.

n

Cad é do bharúil faoin ngníomhaíocht seo?

n

Ar chuir focail áirithe iontas ort, agus má chuir,
cén fáth?

n

Cad a d’fhoghlaim tú ón ngníomhaíocht seo?

4. Machnamh

Tabhair na mic léinn trí mhachnamh treoraithe, ag léamh
go mall, agus ag glacadh sosa chun am a thabhairt do
mhic léinn machnamh a dhéanamh:
‘Déan breá compordach tú féin i do chathaoir ... dún
do shúile más maith leat ... éist le do chuid anála féin...
tabhair faoi deara chomh úr is atá an t-aer nuair a
tharraingíonn tú d’anáil isteach agus níos teo nuair a
análaíonn tú amach ... tabhair faoi deara mar a airíonn
do chorp... an bhfuil tú suaimhneach nó teann? Cad iad
na fuaimeanna is féidir leat a chloisteáil? Is trínár gcoirp
agus ár gcéadfaí a fhaighimid taithí ar an domhan
mórthimpeall orainn... trí thadhall ... radharc ... boladh
... blaiseadh ... éisteacht. Smaoinigh ar na rudaí ar fad a
mbaineann tú taitneamh as a bheith ag breathnú orthu
... b’fhéidir an fharraige ... na sléibhte ... crann ... aghaidh
duine a bhfuil cion agat orthu. Cad iad na fuaimeanna
is fearr leat ...? Amhrán ... leanbh ag gáire ... fuaim na
gaoithe sna crainn ...? Samhlaigh an boladh is fearr leat
... Cén rud ar mhaith leat teagmháil a dhéanamh leis..?
Cén boladh a thaitníonn leat ...? Boladh an dinnéir ag
cócaráil ... cumhra blátha ...? Bain taitneamh as na
mothúcháin ar fad a thugann do chéadfaí duit ... Fill ar
an seomra ranga go mall agus oscail do shúile.’
Iarr ar mhic léinn iompú ar an duine in aice láimhe
agus labhairt leo faoi rudaí is maith leo a fheiceáil, a
chloisteáil, a bhlaiseadh, a theagmháil agus a bholú.
Iarr ar mhic léinn filleadh ar an ngrúpa ranga agus
fiafraigh na ceisteanna a leanas:
n

Conas a thaitin an machnamh leat?

n

An dtugaimid aird ar ár gcéadfaí inár saol laethúil?

n

Cén nasc atá idir céadfaíochas agus gnéasacht?

5. Conclúid

Cuir deireadh leis an gceacht trí iarraidh ar mhic léinn
ráiteas a dhéanamh faoin athrú atá ar a dtuiscint maidir
le gnéasacht de thoradh an cheachta.

CEACHT 9 BILEOG OIBRE 1

Mistéir

Torthúlacht

Muinín

Tadhall

Heitrighnéasach

Féinmheas

Corpíomhá

Féinléiriú

Damhsa

Homaighnéasach

Feasacht
cíoch

Nádúr

Aontumha (gan
a bheith gníomhach go gnéasach)

Fir Aeracha

Déghnéasach

Ionfhabhtuithe
Gnéas-Tarchurtha
(STI)

Lúcháir

Daoine
Scoth-aosta

Leispiaigh

Tras-Inscne

Toircheas

Staonadh

Glacaireacht

Déghnéasaigh

Fireann

Sláinteachas

Teaghlach

Ceol

Mná

Baineann

Féinscrúdú uiríoch

Daoine le
deacrachtaí
foghlama

Caidreamh collaí/
gníomhaíocht
ghnéasach le
duine eile

Daoine le
míchumas
fisiceach

Gaol le bia

Pógadh

Comhpháirtíocht

Pósadh

Blasanna

Cultúr

Tástáil smearaidh

Cairdeas

Corp

Éad

Grá

Frithghiniúint

Dlúthchaidreamh

Boladh

Paisean

Teagmháil

Gean

Drúis

Pléisiúr

Ceangal

Dílseacht

AG
SMAOINEAMH
ORT FÉIN

GNÉITHE NA GNÉASACHTA
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EOLAS BREISE DO
CHEACHT AN MHÚINTEORA 9
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GNÉITHE NA GNÉASACHTA
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SPIORADÁLTACHT

SLÁINTE GHNÉIS

FÉINÍOMHÁ

Grá
Mistéir
Ceangal leis an duine eile
Dílseacht
Féinléiriú
Pósadh

Feasacht cíoch
Tástáil smearaidh
Féinscrúdú uiríoch
Ionfhabhtuithe
Gnéas-Tarchurtha (STI)
Frithghiniúint
Toircheas
Torthúlacht
Sláinteachas

Corpíomhá
Féinmheas
Gaol le bia
Méid
Muinín
Náire

CAIDRIMH

GNÍOMHAÍOCHT
GHNÉASACH

CÉADFAÍOCHAS

Teaghlach
Pósadh
Comhpháirtíocht
Cairdeas
Dlúthchaidreamh

Caidreamh collaí
Teagmháil
Pógadh
Aontumha
Glacaireacht
Staonadh

Ceol
Damhsa
Corp
Blasanna
Boladh
Tadhall
Nádúr

CLAONTACHT AGUS
IDIRDHEALÚ

FÉINIÚLACHT
GHNÉASACH

MOTHÚCHÁIN

Daoine Scoth-aosta
Fir Aeracha
Leispiaigh
Déghnéasaigh
Mná
Daoine faoi mhíchumas
fisiceach
Daoine le deacracht
foghlama

Heitrighnéasach
Homaighnéasach
Déghnéasach
Tras-Inscne
Fireann
Baineann
Cultúr

Grá
Éad
Paisean
Gean
Drúis
Pléisiúr

CEACHT A DEICH
Aidhm:
A chur ar chumas na mac léinn meonta
sóisialta, cultúrtha agus pearsanta faoi
chlaonadh gnéasach a fhiosrú.

Torthaí Foghlama:
Beidh mic léinn ábalta:
i) Tuiscint níos soiléire a bheith acu 		
ar an mbrí atá le claonadh gnéasach
ii) Feasacht bhreise a bheith acu ar 		
eispéireas duine atá aerach, leispiach 		
nó déghnéasach
iii) A gcuid meonta féin faoi 			
chlaonadh gnéasach a fhiosrú

Ábhair do Mhic Léinn:
Ceacht 10 Bileog Oibre 1 - Scéal Shorcha
Ceacht 10 Bileog Oibre 1 - Cara Maith

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir
Bíonn treo nó claonadh ag baint le gnéasacht an duine.
Tá tromlach na ndaoine heitrighnéasach - iad meallta
ag daoine den ghnéas eile; tagann an focal ‘hetero’ ó
fhocal Gréigise a chiallaíonn ‘difriúil’ nó ‘eile’. Bíonn
daoine áirithe homaighnéasach – iad meallta ag daoine
den ghnéas céanna; tagann an focal ‘homo’ ón bhfocal
Gréigis a chiallaíonn ‘comhchosúil’. Bíonn daoine eile
déghnéasach – meallta ag daoine den dá ghnéas;
ciallaíonn an focal ‘bi’ ‘dó’. Úsáidtear an focal aerach go
hiondúil chun tagairt d’fhir homaighnéasacha agus an
focal leispiach chun tagairt do mhná homaighnéasacha.
Bíonn gnéithe mothúchánacha, síceolaíochta, spioradálta

agus fisiceacha i gceist le claonadh gnéasach an duine.
Glactar leis go ginearálta nach mbíonn rogha ag duine a
gclaonadh gnéasach a roghnú; bíonn a fhios ag fir agus
mná homaighnéasacha cén claonadh gnéasach atá acu
ó bhíonn siad an-óg. San Irish Study of Sexual Health and
Relationships a foilsíodh le déanaí, luaigh 2.7% d’fhir
agus 1.2% de mhná go raibh siad homaighnéasach nó
déghnéasach. Mar sin féin, dúirt 5.3% d’fhir agus 5.8%
de mhná go raibh mealltacht aonghnéis áirithe ann agus
thuairiscigh 7.1% d’fhir agus 4.7% de mhná go raibh
eispéireas homaighnéasach acu uair amháin ina saol
(Layte, McGee, Quail, Rundle, Cousins et al. 2006).
Tugann na torthaí seo le fios gur féidir le féiniúlacht
ghnéasach athrú agus forbairt. Tá sé seo fíor, go háirithe
i gcás déagóirí; tá sé tábhachtach dá réir sin deiseanna
a thabhairt do dhaoine óga machnamh a dhéanamh
faoina gclaonadh gnéasach agus faoi chuid de na
steiréitíopaí diúltacha is féidir a cheangal le daoine atá
homaighnéasach nó déghnéasach.
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CLAONADH GNÉASACH

Tá sochaí an-ilghnéitheach in Éirinn anois agus tá
breis oscailteachta ann chun gnéasacht a phlé, lena
n-áirítear homaighnéasacht. Cuireann reachtaíocht
comhionannais dualgas ar dhaoine gan idirdhealú
a dhéanamh toisc claonadh gnéasach. Cé go bhfuil
reachtaíocht i bhfeidhm, léirítear mórán claontachta
agus aineolais faoi homaighnéasacht. Bíonn na blianta
scoile deacair do mhic léinn óga aeracha, leispiacha nó
déghnéasacha toisc go mbítear ag spochadh astu agus
go ndéantar bulaíocht orthu bunaithe ar a bhféiniúlacht
ghnéasach, nó i gcásanna áirithe an fhéiniúlacht
ghnéasach a mheastar a bheith acu.
Nuair atá claonadh gnéasach á phlé le mic léinn, ba
chóir do mhúinteoirí a bheith mothálach go bhféadfadh
mic léinn áirithe sa rang a bheith aerach, leispiach nó
déghnéasach. Mar sin féin, ba chóir a bheith cúramach
gan toimhdí a dhéanamh faoi chlaonadh gnéasach
duine.
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NÓS IMEACHTA
1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl.
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2. Pléghrúpa
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Fiafraigh de mhic léinn cad a thuigeann siad leis an
bhfrása ‘claonadh gnéasach’. Soiléirigh tuiscint na mac
léinn ar na focail heitrighnéasach, homaighnéasach
agus déghnéasach, ag úsáid Eolas Cúlra don Mhúinteoir.
Meabhraigh do mhic léinn nádúr iomlánaíoch na
gnéasachta, mar atá fiosraithe i gCeacht 9 - Gnéasacht.
Baineann gnéithe mothúchánacha, síceolaíochta,
spioradálta agus fisiceacha le claonadh gnéasach an
duine.

3. Scéal
D’fhéadfadh an scéal seo mearbhall a chur ar mhic léinn
i dtús báire.
Samhlaíonn scéal Shorcha saol inar mionlach iad
heitrighnéasaigh. Tá Sorcha heitrighnéasach. Léigh
an scéal amach don rang. Fiafraigh de mhic léinn ag
deireadh an scéil an raibh an scéal intuigthe. B’fhéidir
go mbeidh gá an scéal a léamh arís.

4. Obair i nGrúpaí
Roinn na mic léinn ina ngrúpaí de cheathrar. Tabhair
cóip de scéal Shorcha do gach grúpa agus iarr orthu
plé a dhéanamh agus freagraí a fháil ar cheisteanna ag
deireadh an scéil, nó díreach tabhair na ceisteanna do
gach grúpa.
Faigh aiseolas ar na ceisteanna.

5. Machnamh

Rogha A - Bileog Oibre
Tabhair cóip de Cheacht 10 Bileog Oibre 2 – Cara Maith
– do gach mac léinn agus iarr orthu na ráitis a bhreithniú.
Nuair atá an bhileog oibre curtha i gcrích acu, iarr orthu
an oiread agus is mian leo faoina bhfuil scríofa a phlé
leis an duine in aice láimhe.

Rogha B - Dialann
Iarr ar mhic léinn a shamhlú gur cailín/buachaill óg
iad agus go bhfuil a fhios acu go bhfuil siad aerach.
Teastaíonn uathu insint dá dtuismitheoirí agus dá
ndlúthchairde, ach tá siad neirbhíseach faoin mbealach
a nglacfar leis an nuacht. Tabhair roinnt ama do mhic
léinn chun sliocht a scríobh a bheadh scríofa ag duine
óg ina ndialann faoina dhóchas agus imní.
Iarr ar mhic léinn labhairt leis an duine in aice láimhe
faoi smaointe agus mothúcháin a bheadh ag duine
óg atá aerach. Is féidir le mic léinn an dialann a léamh
amach don duine in aice láimhe.

Pointí le Plé do Rogha A agus Rogha B:
n

Cén bacainní atá os comhair daoine a admháil
go bhfuil siad aerach, leispiach nó déghnéasach?

n

Cén fáth a ndéarfadh daoine go bhfuil siad
aerach, leispiach nó déghnéasach?

n

Conas is féidir tacú le duine atá ag iarraidh
a gclaonadh gnéasachta a insint?

n

Cén fáth a mbíonn meonta diúltacha againn
uaireanta faoi dhaoine atá difriúil?

n

Cad a d’fhoghlaim tú ón ngníomhaíocht seo?

6. Conclúid
Cuir deireadh leis an rang trí iarraidh ar mhic léinn
machnamh a dhéanamh ar feadh cúpla nóiméad
faoina bhfuil foghlamtha acu sa cheacht seo. B’fhéidir
gur mhaith le múinteoirí insint do mhic léinn faoin
eagraíocht Belong To, a thacaíonn le daoine óga atá
aerach, leispiach, déghnéasach agus trasinscneach.
Sonraí teagmhála ar leathanaigh 120 -121.

CEACHT 10 BILEOG OIBRE 1
SCÉAL SHORCHA

Táim ag breathnú ar fhógraí ar leathanaigh
irise le linn an bhricfeasta - ceann le haghaidh
ola folctha le beirt bhan bhreátha i róbaí
folchta agus iad fáiscthe ina chéile, agus
ceann eile a léiríonn beirt fhear le straois
orthu agus iad ag siopadóireacht d’earraí
grósaeireachta san ollmhargadh. Tá fear ag
canadh ar an raidió faoin uaigneas atá air i
ndiaidh an fhir a bhfuil sé i ngrá leis. Tosaím
ag smaoineamh faoin bhfear ón oíche aréir –
bhí sé chomh cineálta lena shúile áille donna.
Siúlaim ar scoil le mo chairde, mar atá déanta
agam gach lá ó thosaigh mé ar an mbunscoil.
Tá siad ar fad ag caint faoina gcuid gcailíní.

Ligim orm féin go bhfuil suim agam sa
chaint. Ba bhreá liom dá bhféadfainn labhairt
faoin rud a tharla aréir ach tá eagla orm faoin
mbealach a ghlacfaí leis an scéal. An mbeadh
ciúnas náireach ann? An gceapfaidís go raibh
mé aisteach nó an nglacfaidís liom mar atáim
- duine nach bhfuil aerach?
Nuair a shroichim an scoil, téann mé chuig
mo thaisceadán agus thar ghrúpa buachaillí
atá ag gáire faoi scéal grinn atá faoi dhaoine
nach bhfuil aerach. Ba bhreá liom rud éigin
a rá ach tá a fhios agam nach mbeadh
deireadh leis an scéal ansin. Is é OSPS an
chéad rang agus iarrann an múinteoir ar
gach duine oibriú i ngrúpaí chun labhairt faoi
thréithe a bheadh uathu i bpáirtí saoil. Airím
go bhfuil brú orm bréag a insint agus cur i
gcéill fúm féin mar dhuine. Déanaim iarracht
a bheith neamhairdeallach agus ligean do
dhaoine eile an chaint a dhéanamh. Tá an lá
fós go hálainn agus breathnaím amach an
fhuinneog ag súil go n-imeoidh an t-am go
tapa le go bhféadfaidh mé dul abhaile...

A

Conas a airíonn Sorcha?

B

Cad atá i gceist aici nuair a deir sí: ‘Ba bhreá liom rud éigin a rá 		
ach tá a fhios agam nach mbeadh deireadh leis an scéal ansin’?

C

Cad atá i gceist aici nuair a deir sí: ‘Airím go bhfuil brú orm 			
bréag a insint agus cur i gcéill fúm féin mar dhuine’?

D
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Lá breá samhraidh atá ann. Dúisím, gléasaim
mé féin agus cuirim smideadh orm féin.
Tosaím ag smaoineamh faoin bhfear dathúil
ar chas mé leis aréir. Choinnigh sé ag
breathnú orm, agus ansin ag breathnú uaidh.
B’fhéidir gur thaitin mé leis freisin. Airím
trína chéile agus ba mhaith labhairt le duine
éigin, ach cé as a bhfuil muinín agam agus a
thuigfeadh mo scéal?

An gceapann tú go bhfuil an saol mar seo do dhuine atá aerach, leispiach
nó déghnéasach?
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CEACHT 10 BILEOG OIBRE 2
CARA MAITH
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Tugann cara maith leat cuairt ort lá amháin tar éis na scoile agus é/í ag iarraidh
labhairt leat. Insíonn sé duit go bhfuil sé aerach. Thug sé nod duit cúpla babhta
cheana, ach rinne tú neamhaird dó i gcónaí. Bíonn sé deacair ort é a chreidiúint mar
tá aithne agat air ón mbunscoil agus is duine de na leaids a bhí ann i gcónaí. Ghlac sé
páirt fiú amháin i scéalta grinn faoi bheith aerach agus shiúil sé amach le cúpla cailín.
Conas a ghlacfá leis an scéal?
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TÁ

NÍL

B’FHÉIDIR

Abair leis nach bhfuil sé ach ag dul trí thréimhse ina shaol
Déan gáire agus abair leis nach gcreideann tú é
Abair leis go bhfuil tú sásta go bhfuil sé ráite aige leat
Fiafraigh dó conas a airíonn sé
Mol dó gan an scéal a insint do dhuine ar bith eile
Labhair faoi rud éigin eile agus lig ort féin nár dhúirt sé aon rud leat
Abair leis go bhfuil am ag teastáil uait chun smaoineamh faoin scéal agus
nach bhfuil a fhios agat cad is fearr duit a rá
Abair leis nach mbeidh an cairdeas leis mar an gcéanna go deo arís
Fiafraigh dó ar inis sé an scéal dá thuismitheoirí
Abair leis go bhfuil gach rud ceart go leor
Abair leis go cinnte nach mbeidh tionchar aige seo ar an gcairdeas eadraibh
Déan iarracht do chuid iontais a cheilt
Fiafraigh dó an bhfuil aon rud is féidir leat a dhéanamh dó chun tacú leis
Bí dea-bhéasach ach abair leat féin go ndéanfaidh tú é a sheachaint amach
anseo

Cén freagairtí eile a bheadh agat?

Léigh na ceisteanna arís, ag samhlú gurb é do dheartháir nó do dheirfiúr atá ann in ionad cara.
An mbeadh do chuid freagairtí difriúil ar bhealach ar bith?

CEACHT A HAON DÉAG
TIONCHAIR AGUS LUACHANNA
A chur ar chumas na mac léinn a bheith níos
eolaí ar an mbealach a mbíonn tionchar ar a
luachanna i ndáil le gníomhaíocht ghnéasach,
agus gur féidir leis an tionchar seo tionchar a
bheith aige ar a gcuid iompraíochta.

Torthaí Foghlama:
Beidh mic léinn ábalta:
i) Feasacht bhreise a bheith acu go mbíonn
tionchar ag raon daoine agus 			
teachtaireachtaí orthu
ii) Machnamh a dhéanamh ar éifeacht 		
na dteachtaireachtaí a fhaigheann siad
iii) Feasacht bhreise a bheith acu ar na 		
luachanna atá tábhachtach dóibh

Ábhair do Mhic Léinn:
Ceacht 11 Bileog Oibre 1 – Mo chuid Luachanna
Bunúsacha i gCaidrimh

Ábhair do Mhúinteoirí:
Dhá phóstaer - ceann le Aontaím go Láidir
scríofa air agus ceann le Easaontaím go Láidir
scríofa air
Blu Tack
Eolas Breise don Mhúinteoir Ceacht 11 – Tionchair
agus Luachanna

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir
Maireann daoine óga i gcultúr fíor-ghnéasaithe agus
faigheann siad meascán teachtaireachtaí difriúla faoi
noirm agus iompraíocht ghnéasach. Léiríonn taighde
gur mhaith le daoine óga a bheith ábalta gnéas a
phlé lena dtuismitheoirí agus lena múinteoirí ach
go n-airíonn siad go minic nach féidir leo. Léiríonn
taighde freisin go bhfuil daoine óga faoi thionchar
láidir óna gcairde agus an piarghrúpa is gaire dóibh i
ndáil le mores agus noirm ghnéasacha.
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Aidhm:

Cuidíonn sé le daoine óga am a chaitheamh ag
machnamh faoi theachtaireachtaí a fhaigheann
siad agus foghlaim conas cinntí a dhéanamh faoi
theachtaireachtaí agus luachanna atá tábhachtach
ina saol. Is féidir leis seo a leibhéal féinmheasa a
fheabhsú agus feasacht bhreise a thabhairt dóibh
faoin bhfreagracht atá orthu maidir leo féin agus
daoine eile.
Is faoin múinteoir OCG na luachanna atá curtha
in iúl i mbeartas OCG na scoile a chur i láthair ar
bhealach a léiríonn ómós do gach éinne. Is féidir é sin
a dhéanamh agus mic léinn a éascú chun a dtuairimí
agus a ndearcadh a chur in iúl ar bhealach measúil
ag an am céanna.

NÓS IMEACHTA
1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl. Iarr ar mhic léinn machnamh ar
feadh cúpla nóiméad faoi na teachtaireachtaí ar fad a
fhaigheann siad faoi chaidrimh agus gnéas.

2. Ransú Smaointe

Iarr ar mhic léinn machnamh go ciúin ar feadh cúpla
nóiméad faoi theachtaireachtaí a fhaigheann siad
faoi ghnéas agus caidrimh. D’fhéadfadh sé gur

teachtaireachtaí ó chairde, tuismitheoirí, múinteoirí
nó na meáin a bheadh iontu. Fiafraigh na ceisteanna
a leanas ina dhiaidh sin agus scríobh na freagraí ar an
gclár:
a) Cad iad na teachtaireachtaí a fhaigheann daoine
óga faoi ghnéas?
		
b) Cé hiad na daoine nó cad iad na rudaí is mó a
mbíonn tionchar acu ar dhaoine óga?
c) Conas a airíonn daoine óga faoi na teachtaireachtaí
sin?
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3. Díospóireacht Siúil

Cuir an póstaer Aontaím go Láidir ar thaobh amháin
den rang agus Easaontaím go Láidir ar an taobh eile.
Mínigh do mhic léinn go bhfuil tú chun cúpla ráiteas a
léamh. Caithfidh siad cinneadh a dhéanamh aontú nó
easaontú leis an ráiteas agus dul ansin chuig suíomh idir
an dá phóstaer lena dtuairim a chur in iúl. Mura bhfuil
siad cinnte is féidir leo seasamh sa lár. Tar éis do mhic
léinn suíomh a thógáil, iarr ar dhuine nó beirt míniú a
thabhairt faoin suíomh ina bhfuil siad ag seasamh agus
tosaigh díospóireacht idir mic léinn atá ag seasamh sna
suíomhanna difriúla.
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Ráitis:
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n

Tá meas ag tromlach na ndaoine óga ar thuairimí a
dtuismitheoirí

n

Bíonn dílseacht fíorthábhachtach i gcaidreamh

n

Tá eolas maith ag daoine óga faoi ghnéas

n

Bíonn formhór na ndéagóirí gníomhach go
gnéasach

n

Bíonn tionchar ag luachanna reiligiúnacha ar an
mbealach a iompraíonn daoine óga iad féin le
daoine eile

n

Tógann daoine óga níos mó rioscaí gnéis 		
nuair a bhíonn alcól ólta acu

n

Léiríonn scannáin agus an teilifís gnéas ar bhealach
réadúil

n

Tá sé ceart go leor gnéas a bheith agat chomh fada
agus nach n-éiríonn tú torrach

n

Déanann formhór na ndaoine óga na rudaí céanna
a bhíonn ar siúl ag a gcuid cairde

n

Tá brú ar dhaoine óga a bheith gníomhach
go gnéasach

Tabhair na mic léinn ar ais chuig a gcuid suíocháin chun
na pointí thíos a phlé, ag úsáid cuid den eolas ón Eolas
Breise don Mhúinteoir Ceacht 11 – Tionchair agus
Luachanna.

Pointí le Plé:
n

Conas a bhraith sé an díospóireacht siúil a 		
dhéanamh?

n

Ar airigh tú faoi bhrú seasamh san áit a raibh
daoine eile ina seasamh?

n

Conas a d’airigh sé a bheith faoi bhrú?

n

Cén fáth go ndéanaimid rudaí uaireanta 		
atá difriúil ónár gcuid luachanna?

n

An bhfuil brúnna difriúla ar bhuachaillí agus ar
chailíní maidir le cúrsaí gnéis?

Cuireann an múinteoir deireadh leis an ngníomhaíocht
trí phointí áirithe a léamh in Eolas Breise don Mhúinteoir
Ceacht 11 – Tionchair agus Luachanna.

4. Bileog Oibre

Tabhair cóip de Cheacht 11 Bileog Oibre 1 - Mo
Luachanna Bunúsacha i gCaidrimh do gach mac
léinn. Léigh amach na ráitis faoi luachanna ag barr na
bileoige oibre agus iarr ar mhic léinn cúpla nóiméad
a chaitheamh ag machnamh ar na luachanna is
tábhachtaí atá foghlamtha acu faoi chaidrimh agus
gnéas ó thuismitheoirí, cairde, múinteoirí/daoine fásta
eile, reiligiún nó ó fhoinsí eile agus iad a scríobh síos.

5. Conclúid

Iarr ar gach mac léinn luach amháin atá tábhachtach
dóibh i gcaidreamh a léamh amach.

CEACHT 11 BILEOG OIBRE 1
MO LUACHANNA BUNÚSACHA I gCAIDRIMH
Bíonn tionchar ar an tógáil a
fhaigheann tú, ag do thuismitheoirí,
ag an tsochaí agus ag do chúinsí ar
do chuid luachanna. Ach go minic
is fút féin mar dhuine a bhíonn siad,
cad a mheasann tú atá ceart nó
conas a cheapann tú gur chóir do
dhaoine a saol a chaitheamh.
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Rudaí a mbíonn tionchar acu ar mo
chuid luachanna ... is tuismitheoirí
a bhíonn i gceist thar aon rud eile,
múinteoirí sa scoil agus cad atá
foghlamtha agat ó chairde leat agus
ó dhaoine scothaosta....
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Is ionann luachanna agus na rudaí
bunúsacha a chreidimid iontu cosúil
le ‘is fearr a bheith ionraic thar aon
ní eile’. Déanaimid luachanna a
fhoghlaim ó thuismitheoirí ar dtús,
agus ansin ó mhúinteoirí, cairde,
reiligiún srl.
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EOLAS BREISE DON
MHÚINTEOIR CEACHT 11

TIONCHAIR AGUS LUACHANNA
Ról tuismitheoirí agus múinteoirí
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Measann 80% de mhuintir na hÉireann gur chóir
oideachas gnéis a sholáthar sa bhaile ach ní
fhaigheann ach 21% d’fhir óga agus 38% de mhná
óga oideachas gnéis sa bhaile (Layte et al. 2006).
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Léiríonn taighde idirnáisiúnta go bhfuil tionchar
fíor-dhearfach ag rannpháirtíocht na dtuismitheoirí
ar iompraíocht daoine óga níos déanaí ina saol,
a spreagann tionscnamh ghnéasach níos déanaí,
leitheadúlacht níos airde d’iompraíochtaí cosanta
agus muinín bhreise chun caidrimh ghnéasacha a
láimhseáil.
Cuireadh agallamh ar 90 mac léinn i dtuarascáil ar
fhorfheidhmiú OCG sna scoileanna in Éirinn. Is cosúil
go bhfuil mic léinn ag iarraidh timpeallacht shábháilte
ó mhúinteoirí inar féidir leo saincheisteanna éagsúla a
fhoghlaim, a phlé agus a fhiosrú maidir le gnéasacht
agus caidrimh (Mayock, Kitching agus Morgan
2007).

Tá formhór na ndéagóirí gníomhach go
gnéasach

Fuair taighde a rinneadh in Éirinn amach nach raibh
caidreamh collaí ag 78% de chailíní agus 69% de
bhuachaillí roimh aois 17 (Layte et al. 2006).
Fanann tromlach na ndaoine óga go dtí go mbíonn
siad níos sine chun caidreamh collaí a bheith acu den
chéad uair, ach ‘young people are often unsure as to
the prevalence of sexual activity in their peer group’
(Hyde agus Howlett 2004).

Ní léiríonn scannáin agus an teilifís gnéas ar
bhealach réadúil
Nuair atá tionchar na meán ar dhaoine óga inniu á
phlé, tá sé tábhachtach foirmeacha eile meáin cosúil
le láithreáin líonraithe sóisialta agus láithreáin idirlín
eile a bhreithniú.
D’aimsigh staidéar ar 76 déagóir Éireannach cé go
raibh déagóirí nochtaithe go mór do theachtaireachtaí
faoi ghnéas, ní dóigh leo go ndéantar léiriú fírinneach
ar ghnéas ar an teilifís. Ní féidir leo féin ná duine ar

bith dá bpríomhghrúpa sóisialta iad féin a chur i
gcosúlacht le carachtair ar an teilifís.
Thuig na rannpháirtithe go raibh rudaí le foghlaim
ón teilifís, ach chuir siad in iúl gur mhaith leo deis a
fháil leis an gceist seo a phlé i gcomhthéacs na scoile
(McKeogh 2004).

Tá sé ceart go leor gnéas a bheith agat
chomh fada agus nach n-éiríonn tú torrach
An aois toilithe dleathach do ghnéas heitrighnéasach
agus homaighnéasach ná 17 mbliana d’aois.
D’fhéadfadh go leor iarmhairtí diúltacha a bheith ag
baint le bheith gníomhach go gnéasach ag aois óg:
gortú mothúchánach, easpa féinmheasa, feasacht gur
iompar tú ar bhealach nach dtagann le do luachanna
féin, aireachtáil nach bhfuil srian agat ar do shaol/
ghníomhaíochtaí féin, damáiste do chlú agus aiféala
nach raibh taithí agat ar ghnéas den chéad uair i
gcomhthéacs caidrimh a bhí grámhar agus measúil.
Tá riosca toirchis ann freisin agus/nó ionfhabhtú
gnéas-tarchurtha a tholgadh.
Fuair taighde amach go raibh aiféala ar go leor daoine
óga go raibh gnéas acu níos óige. Bhí aiféala ar 59%
de mhná agus 36% d’fhir go raibh gnéas acu faoi 16
bliana d’aois agus 43% de mhná agus 18% d’fhir
go raibh gnéas acu ag 16 bliana d’aois nár fhan siad
níos faide le bheith gníomhach go gnéasach (Rundle,
Layte agus McGee 2008).

Tá brú ar dhaoine óga
gnéas a bheith acu

Léirigh taighde ar ghrúpa de 226 déagóir Éireannach
go raibh tionchar piara, .i. iompraíocht duine
eile sa phiarghrúpa is gaire, mar phríomhghné i
ngníomhaíocht ghnéasach a thosú i measc daoine
óga, idir chailíní agus bhuachaillí araon.
Ní raibh ach líon beag déagóirí a chuir in iúl nach
mbeidís faoi thionchar ag iompraíocht a gcairde ar
chor ar bith, agus go mbeidís ag brath ar a bprionsabail
féin go hiomlán (Hyde agus Howlett 2004).

CEACHT A DÓ DHÉAG
CINNTEOIREACHT
A chur ar chumas na mac léinn na brúnna atá ar
dhaoine óga a bheith gníomhach go gnéasach
a bhreithniú agus machnamh a dhéanamh ar
fhorbairt an dlúthchaidrimh i gcaidrimh.

Torthaí Foghlama:
Beidh mic léinn ábalta:
i) Machnamh a dhéanamh ar chreidimh agus
ar mheonta faoi ghnéas
ii) Na hiarmhairtí a bhaineann le bheith 		
gníomhach go gnéasach a bhreithniú
iii) Feasacht bhreise a bheith acu ar fhorbairt
an dlúthchaidrimh Fhisicigh agus 		
mhothúchánaigh

Ábhair do Mhic Léinn:
Ceacht 12 Bileog Oibre 1 - Cad É Do Bharúil?
Ceacht 12 Bileog Oibre 2 - Cinnteoireacht

Ábhair do Mhúinteoirí:

			
			
			

Eolas Breise don Mhúinteoir 		
Ceacht 12 – Cinnteoireacht
An DVD TRUST

TRUS

T DVD
			

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir
Is bealach é dlúthchaidreamh gnéasach chun grá agus
dlúthchaidreamh a chur in iúl do dhuine eile agus is
ábhar pléisiúir agus taitnimh atá ann. Beidh taithí ag
formhór na ndaoine ar dhlúthchaidreamh gnéasach ag
staid áirithe ina saol.
Cosúil le formhór de thíortha na hEorpa, bíonn daoine
óga in Éirinn gníomhach go gnéasach níos óige anois
agus bíonn níos mó páirtithe gnéis acu. Tá fianaise ann
go dtarlaíonn dlúthchaidreamh gnéasach do dhaoine
óga gan mórán machnaimh nó plé déanta roimh ré.

Deir daoine óga gur ‘tharla sé go tapa’ nó ‘chailleamar
smacht orainn féin’. Is féidir le raon torthaí diúltacha
a bheith ann dá bharr cosúil le haiféala, damáiste don
chlú, mothúcháin gortaithe nó diúltaithe agus toircheas
gan choinne agus/nó ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha.
D’aimsigh an Irish Study of Sexual Health and
Relationships (2006) go raibh níos lú seans ann go
ndéarfadh fir agus mná óga go raibh gnéas acu roimh
17 mbliana d’aois go raibh siad i ngrá, agus is cosúil
go raibh caidreamh collaí mar chéim nádúrtha sa
chaidreamh nó go raibh an t-am ceart. Bhí seans níos
lú ann freisin go mbainfí leas as frithghiniúint agus bhí
seans níos mó ann go mbeadh toircheas gan choinne nó
ionfhabhtú gnéas-tarchurtha i gceist.

AG
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Aidhm:

Tugann an ceacht cuireadh do mhic léinn an raon
iarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith le gníomhaíocht
ghnéasach a bhreithniú. D’fhéadfaí cleachtais
ghnéasacha seachas caidreamh collaí a ardú mar
cheist agus moltar don mhúinteoir a bheith feasach ar
bheartas na scoile maidir le déileáil leis na ceisteanna
seo sa seomra ranga. Léiríonn an Irish Study of Sexual
Health and Relationships méadú ar ghnéas béil san
aoisghrúpa 18-24. B’fhéidir nach dtuigeann daoine
óga gur féidir leo ionfhabhtú gnéas-tarchurtha (STI) a
tholgadh ó ghnéas béil neamhchosanta.
Tá sé tábhachtach go dtuigeann daoine óga go dtógann
sé am chun dlúthchaidreamh agus iontaoibh a fhorbairt
i gcaidreamh. Déanann an síceolaí ráiteas san DVD
faoi dhlúthchaidreamh gnéasach le duine eile: “you’re
about to expose really a very personal and intimate part
of yourself and you need to be very confident that it is
the right time and that it is the right person”.
Moltar do mhúinteoirí a bheith mothálach go bhféadfadh
mic léinn a bheith gníomhach go gnéasach agus go
bhféadfadh daoine áirithe a bheith torrach nó leanaí a
bheith acu. B’fhéidir go gcuideodh sé a mheabhrú do
mhic léinn nach gá dóibh caidreamh collaí a bheith acu
leis an bpáirtí céanna arís nó le páirtí eile go deimhin
amach anseo, díreach toisc go raibh caidreamh collaí
acu le duine uair amháin.
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NÓS IMEACHTA
1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl.

2. Machnamh Aonair

Tabhair cóip do gach mac léinn de Cheacht 12 Bileog
Oibre 1 - Cad É Do Bharúil? Iarr ar mhic léinn é a
chomhlánú leo féin.
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Roinn na mic léinn ina ngrúpaí de thriúr nó ceathrar lena
gcuid freagraí ar na ráitis a phlé. Tabhair na mic léinn ar
ais chuig an ngrúpa níos mó. Léann an múinteoir amach
gach ráiteas agus iarrtar ar mhic léinn a gcuid tuairimí/
freagraí a chur in iúl, ag tagairt don Eolas Breise don
Mhúinteoir Ceacht 12 – Cinnteoireacht más cuí.

		
T DVD
		
		 4. DVD
TRUS

TRUST / ACMHAINN TEAGAISC – AG CAINT FAOI CHAIDREAMH, AG CUR TUISCEANA AR CHÚRSAÍ GNÉASACHTA

3. Obair i nGrúpaí

Taispeáin an píosa drámaíochta den DVD (thart ar seacht
nóiméad) agus iarr ar mhic léinn a bheith ar an airdeall
faoi fhorbairt an chaidrimh idir Siobhán agus Marcas
nuair atá siad ag breathnú ar an DVD.

Pointí le Plé:

5. Obair i nGrúpaí

Cuireann Siobhán an mhíthuiscint atá uirthi in iúl sa
DVD ag pointe amháin faoina bhfuil le déanamh aici
chomh fada is a bhaineann sé le cúrsaí gnéis. Deir sí,
“Cé chomh fada a thógann tú rudaí agus cé leis an
éisteann tú?” Tá Marcas ag iarraidh ar Siobhán dul suas
staighre leis ag deireadh an DVD. Bíonn siad ag pógadh,
ach ní fios dúinn cad a tharlaíonn ina dhiaidh sin. Cad
iad na torthaí a d’fhéadfadh a bheith air?
Is dócha go dtiocfaidh mic léinn ar thrí rogha:
a) Rinne siad cinneadh gan dlúthchaidreamh 		
gnéasach a bheith acu, ach d’fhan siad gar dá
chéile go fisiceach le linn na cóisire
b) Chuaigh siad suas staighre agus bhí 		
dlúthchaidreamh gnéasach acu, ach ní raibh
caidreamh collaí acu
c) Chuaigh siad suas staighre agus bhí caidreamh
collaí acu
Roinn na mic léinn ina ngrúpaí de thriúr nó ceathrar
agus tabhair cás a) b) nó c) do gach grúpa agus iarr
orthu teacht ar liosta de thorthaí a d’fhéadfadh tarlú i
gcás Mharcais agus Shiobhán– dearfach agus diúltach –
do gach cúrsa gníomhaíochta.
Tugann an múinteoir Ceacht 12 Bileog Oibre 2 –
Cinnteoireacht – do gach grúpa ansin agus iarrtar orthu
comparáid a dhéanamh leis an eolas ar a mbileog oibre
agus a liosta féin.

n

Cad a thaitníonn le Siobhán agus Marcas faoina
gcaidreamh?

n

Cad a thugann tú faoi deara faoina 		
gcomharthaíocht choirp?

Pointí le Plé:
n

Cad é do bharúil faoin ngníomhaíocht seo?

n

Cé chomh tábhachtach is atá mealladh fisiceach
don bheirt acu?

n

Cad a d’fhoghlaim tú ón ngníomhaíocht seo?

n

Cad eile atá tábhachtach dóibh?

n

An tús maith é cairdeas do chaidreamh 		
gnéasach? Cén fáth? Cén fáth nach ea?

Glacann an múinteoir le haiseolas ó mhic léinn ar na
ceisteanna sin.

6. Conclúid

Cuireann an múinteoir críoch le cúrsaí trí mheabhrú
do mhic léinn faoi ról dearfach an dlúthchaidrimh
ghnéasaigh i gcaidrimh ghrámhara atá seasmhach, agus
an raon ceisteanna atá le breithniú sula dtéann duine i
mbun gníomhaíochta gnéasaí.

CEACHT 12 BILEOG 1
CAD É DO BHARÚIL?
Léigh na ráitis a leanas agus cuir in iúl cibé an aontaíonn nó an easaontaíonn tú leis an ráiteas.

RÁITIS

AONTAÍM

EASAONTAÍM

Is gnáthrud é gan buachaill nó cailín a bheith agat le linn
ógántachta
Is féidir leat brú a bheith ort caidreamh collaí a bheith agat má
tá tú ag dul amach le duine éigin

AG
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Níor chóir go mbeadh caidreamh collaí ach i gcaidreamh
grámhar ina bhfuil na páirtithe go hiomlán dílis dá chéile

Déanann buachaillí áibhéil ar a dtaithí ghnéasach
Tá sé rómánsach ligean do rudaí dul thar fóir agus caidreamh
collaí a bheith agat gan labhairt faoi ar dtús
Mura bhfuil buachaill ag iarraidh caidreamh collaí a bheith
aige le cailín ciallaíonn sé sin go bhfuil sé aerach
Bíonn iarmhairtí ann i gcónaí má bhíonn caidreamh collaí agat
le duine
Mura bhfuil tú in ann labhairt faoi chaidreamh collaí go
hionraic oscailte le do bhuachaill/chailín, níl tú réidh le
caidreamh collaí a bheith agat
Mura bhfuil cailín ag iarraidh caidreamh collaí lena buachaill, is
“ag spochadh” atá sí
Is rud coitianta é a bheith meallta ag daoine den ghnéas
céanna le linn ógántachta
Má bhíonn coiscín ar iompar ag cailín ciallaíonn sé go bhfuil sí
ar fáil
Tá daoine óga míchúramach maidir le frithghiniúint a úsáid
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CEACHT 12 BILEOG OIBRE 2
CINNTEOIREACHT

TRUST / ACMHAINN TEAGAISC – AG CAINT FAOI CHAIDREAMH, AG CUR TUISCEANA AR CHÚRSAÍ GNÉASACHTA

CINNEANN MARCAS AGUS SIOBHÁN GAN DLÚTHCHAIDREAMH GNÉASACH A BHEITH ACU ACH
FANANN SIAD GAR DÁ CHÉILE LE LINN NA CÓISIRE
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n

Tugann sé am do Mharcas agus do Shiobhán a bheith níos stuama mar dhaoine aonair

n

Tugann sé deis don chaidreamh éirí níos doimhne agus níos láidre ag leibhéal 				
mothúchánach

n

Tugann sé deis dóibh tabhairt isteach dá chéile agus a bheith tuisceanach le chéile

n

Is féidir leo leanúint ag baint taitnimh as pógadh, barróga agus teagmháil fhisiceach nach bhfuil 		
chomh dlúth

n

B’fhéidir go n-aireoidís go raibh siad dílis dá gcuid luachanna

n

Tugann sé níos mó ama dóibh fáil amach cad atá tábhachtach dóibh

n

Seachnaítear an baol a bhaineann le toircheas

n

Seachnaítear an baol a bhaineann le hionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha (STI)

n

D’fhéadfadh duine amháin nó an bheirt frustrachas coirp a aireachtáil

n

D’fhéadfadh caidreamh a bheith faoi bhrú nuair atá daoine ag lorg rudaí difriúla

TÁ DLÚTHCHAIDREAMH GNÉASACH NÓ COLLAÍ AG MARCAS AGUS SIOBHÁN
n

B’fhéidir go mbeadh imní orthu maidir leis an toradh a bheidh air nó faoi cad a dhéarfaidh daoine

n

B’fhéidir go mothóidís go ndeachaigh siad i gcoinne a gcuid luachanna morálta

n

B’fhéidir go mothódh Siobhán nó Marcas go ndearna siad rud nach raibh siad ag iarraidh a 		
dhéanamh agus go ndéanfadh sé seo dochar dá gcaidreamh

n

B’fhéidir go dtabharfadh sé a gcaidreamh chuig leibhéal atá níos doimhne ná mar a bhí súil acu 		
leis nó mar a bhí uathu

n

B’fhéidir go bhfaigheadh duine nó an bheirt acu ionfhabhtú gnéas-tarchurtha (STI) mura úsáid 		
siad coiscín

n

Fiú má úsáideann siad coiscín tá an baol fós ann ionfhabhtú gnéas-tarchurtha a fháil, cé 			
gur baol níos lú atá i gceist

n

Is féidir ionfhabhtú gnéas-tarchurtha a tharchur trí dhlúth-theagmháil leis na baill ghiniúna agus 		
trí ghnéas béil freisin

n

Mura mbainfidh siad úsáid as frithghiniúint d’fhéadfadh go n-éireodh Siobhán torrach. Is féidir leis
seo tarlú trí dhlúth-theagmháil ghnéasach chomh maith le trí chaidreamh collaí treáiteach

n

D’fhéadfadh go mbainfidís sult as, cé go ndeir go leor mná óga go raibh caidreamh collaí 		
acu chun an fear a shásamh seachas dá bpléisiúr féin

n

D’fhéadfadh go mothóidís go bhfuil dlúthchaidreamh níos doimhne eatarthu dá bharr

EOLAS BREISE DON
MHÚINTEOIR CEACHT 12

CINNTEOIREACHT

Is gnáthrud é gan buachaill nó cailín a bheith agat le linn
ógántachta.
Is rogha phearsanta ag gach duine é an líon cairdis agus
na cineálacha cairdis a bheidh acu, agus tá gach rogha
a dhéantar ina leith ‘normálta’. Is gnáthrud é caidrimh
phlatónacha a bheith agat le daoine den dá inscne ar feadh
do shaoil.
Is féidir brú a bheith ort caidreamh collaí a bheith agat má tá
tú ag dul amach le duine éigin
I staidéar a rinneadh ar an scála beag le mná óga fuarthas
amach gur féidir leis a bheith casta buachaill a bheith agat
mar gheall ar an mbrú a théann leis caidreamh collaí a bheith
agat. Is é a dúirt bean óg amháin:
“Níl ann ach go bhfuil brú ort, agus in iarracht mothú mór
agus mar chuid den chomhluadar, déanfaidh tú é.” (MurphyLawless 2006)
Bhí an dearcadh ann gurb iad na mná óga atá freagrach
as teorainneacha a choinneáil ó thaobh gnéis de. Fuarthas
amach sa taighde freisin, fad agus a bhaineann sé le sult
a bhaint as caidreamh collaí, gur bhain sé níos mó le fir a
shásamh ó thaobh gnéis de ná a mianta féin a shásamh
(Hyde agus Howlett 2004).
Déanann buachaillí áibhéil ar a dtaithí ghnéasach
Fuair taighde i measc 226 dalta scoile as Éirinn maidir lena
ndearcadh i leith gnéis amach go mbíonn strus agus imní
ar fhir óga agus iad ag iarraidh ídéalacht na fearúlachta a
bhaint amach atá coinnithe istigh acu, go háirithe maidir le
feidhmíocht ghnéasach. Is féidir gurb é an toradh a bheidh
ann dá bharr ná go ndéanfaidh siad áibhéil maidir lena
dtaithí.
Fuarthas amach sa taighde freisin go raibh difríochtaí
suntasacha i ndearcadh na bhfear agus na mban maidir le
caidreamh collaí agus gnéasacht. Bhí seans níos mó ann
go gcreidfeadh fir óga go raibh caidreamh collaí inghlactha,
beag beann ar a bheith i gcaidreamh nó gan a bheith. Cé
go ndúirt go leor daoine óga nach mbeadh caidreamh collaí
acu den chéad uair ach amháin i gcaidreamh grámhar, is
é an dearcadh a bhí ag daoine eile ná gur stiogma é an
maighdeanas a gcaithfí fáil réidh leis, beag beann ar a bheith
i gcaidreamh nó gan a bheith (Hyde agus Howlett 2004).

Tá sé rómánsach ligean do rudaí dul thar fóir agus caidreamh
collaí a bheith agat gan labhairt faoi ar dtús./Bíonn iarmhairtí
ann i gcónaí má bhíonn caidreamh collaí agat le duine
Féach Eolas Breise don Mhúinteoir Ceacht 11 – Tionchair
agus Luachanna
Mura bhfuil buachaill ag iarraidh caidreamh collaí a bheith
aige le cailín ciallaíonn sé sin go bhfuil sé aerach
Is gnáthrud é do dhuine ar bith rogha a dhéanamh gan a
bheith gníomhach go gnéasach. Agus caidreamh á fhorbairt
ba chóir roghanna, cinntí agus teorainneacha aonair a phlé
agus meas a bheith orthu.
Mura bhfuil tú in ann labhairt faoi chaidreamh collaí go
hionraic oscailte le do bhuachaill/chailín, níl tú réidh le
caidreamh collaí a bheith agat
Is cuid lárnach de chaidreamh dlúth dílis í cumarsáid ionraic,
bunaithe ar mheas ón dá thaobh. Tá sé tábhachtach go
mbeadh comhthuiscint ann maidir le suimeanna, roghanna
agus teorainneacha a chéile mar chuid den phróiseas
dlúthchaidreamh a fhorbairt.
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Níor chóir go mbeadh caidreamh collaí ann ach i gcaidreamh
grámhar ina bhfuil na páirtithe go hiomlán dílis dá chéile
Is faoin múinteoir ranga atá sé na luachanna a chuirtear in
iúl i mbeartas OCG na scoile a rá ar bhealach measúil. Ní
chiallaíonn sé sin, áfach, nach féidir é sin a dhéanamh agus
mic léinn a éascú chun a dtuairimí agus a ndearcadh a chur
in iúl ar bhealach measúil ag an am céanna.

Mura bhfuil cailín ag iarraidh caidreamh collaí lena buachaill,
is “ag spochadh” atá sí
Mura bhfuil fear nó bean óg ag iarraidh dul i mbun
gníomhaíochta collaí ag céim ar bith i gcaidreamh tá sé
de cheart acu agus d’fhreagracht orthu é sin a rá agus a
bheith ag súil leis go mbeidh meas ag an duine eile ar a
gcuid mianta.
Is rud coitianta é a bheith meallta ag daoine den ghnéas
céanna le linn ógántachta
Bíonn athruithe mothúchánacha, síceolaíochta agus
fiseolaíocha ann le linn ógántachta. Is minic nach mbeidh
daoine óga cinnte maidir le mealltaí gnéasacha atá le brath
acu agus iad ag dul in aibíochta go mothúchánach agus go
gnéasach.
Má bhíonn coiscín ar iompar ag cailín ciallaíonn sé go bhfuil
sí ar fáil
Fuair taighde Hyde agus Howlett (2004) amach nach mbíonn
coiscíní ar iompar ag mná óga mar gheall go rangófaí mar
‘striapach’ iad dá bharr. D’fhéadfadh eagla a bheith ar mhná
óga coiscíní a iompar agus/nó a n-úsáid a phlé ar fhaitíos go
mbeidh an dearcadh seo ann ina leith dá bharr. Fuarthas
amach sa taighde freisin go mbíonn drogall ar mhná óga
go gceapfaí go mbeidís ag glacadh ceannais ó thaobh gnéis
de, rud a chiallaíonn go mbíonn sé deacair acu labhairt faoi
choiscíní a úsáid díreach sula dtarlaíonn caidreamh collaí.
Tá daoine óga míchúramach maidir le frithghiniúint a úsáid
Fuarthas amach i dtaighde go n-úsáideann formhór na
ndaoine óga 18 - 24 bliana d’aois - 93% d’fhir agus 94%
de mhná - frithghiniúint nuair a bhíonn caidreamh collaí acu
den chéad uair. Is coiscíní an cineál frithghiniúna is mó a
úsáidtear don chéad chaidreamh collaí (Rundle et al. 2008).
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CEACHT A TRÍ DÉAG
A BHEITH FREAGRACH I gCAIDRIMH
Aidhm:

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir

Feasacht na mac léinn a fheabhsú maidir le
conas a gcuid riachtanais a chur in iúl agus
conas cur i gcoinne brú i gcaidrimh ghnéasacha.

Is rogha atá i gceist le gníomhaíocht ghnéasach i
gcónaí. Is féidir le raon leathan tosca tionchar a imirt
ar an rogha seo. Dá mhéad eolais atá ag duine aonair
faoi na rudaí a imríonn tionchar ar a roghanna is
amhlaidh is mó an seans atá ann go nglacfaidh sé
nó sí cinntí eolasacha. Má tá tú faoi thionchar alcóil
nó drugaí, áfach, is féidir leis sin an cumas atá iontu
gníomhú go freagrach a laghdú agus méadaíonn sé
an seans go dtógfar rioscaí.

62

Beidh mic léinn ábalta:
i) A bheith níos eolaí maidir leis na deacrachtaí
a bhaineann le cur i gcoinne brú
ii) Scileanna cleachtaithe a bheith acu chun cur i
gcoinne brú a bheith gníomhach go 		
gnéasach mura bhfuil siad ag iarraidh a
bheith

Is rogha é freisin gan a bheith gníomhach go gnéasach
ag céim ar bith i do shaol. Mar a deir an síceolaí sa
DVD TRUST, “Having boundaries in relation to sexual
intimacy is a way in which we protect ourselves;
ultimately it’s about our self-respect, how we view
ourselves as worthy of being treated well.”

Ábhair do Mhic Léinn:
Trí rólchárta do gach grúpa mac léinn ó
Cheacht 13 Bileog Oibre 1 – A Bheith Freagrach i
gCaidrimh

Ábhair do Mhúinteoirí:
		
T DVD

TRUS
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Torthaí Foghlama:

Is féidir leis a bheith an-deacair ag duine óg diúltú
do rud nach bhfuil siad ag iarraidh a dhéanamh, go
háirithe i gcás ina mbraitheann sé nó sí leochaileach
ó thaobh mothúcháin de. Mar sin féin, is scil é is
féidir a chleachtadh.

An DVD TRUST

NÓS IMEACHTA
1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl.

Más rud é bhfuil píosa maith ama imithe thart ó
d’fhéach na mic léinn ar an DVD, taispeáin an píosa
drámaíochta den DVD arís sula dtéann tú ar aghaidh leis
an Machnamh.

2. Machnamh

Pointí le Plé:

Iarr ar na mic léinn a gcuid súile a dhúnadh ar feadh
cúpla nóiméad agus smaoineamh ar chás Shiobhán ag
deireadh an DVD. Tá sí i ngrá le Marcas agus í meallta
aige ach tá sí thar a bheith neamhchinnte maidir le
caidreamh fisiciúil níos dlúithe a bheith aici leis.

n

Conas a cheapann tú a mhothaíonn Siobhán?

n

Cad atá á stopadh ó bheith níos ionraice le Marcas
faoin gcaoi a mhothaíonn sí?

n

Cad a d’fhéadfadh cabhrú le Siobhán agus le
Marcas sa chás sin?

Meabhraigh do mhic léinn an obair a rinne siad, b’fhéidir,
i ranganna OSPS sa tSraith Shóisearach maidir le bheith
treallúsach agus diúltú mura bhfuil siad ag iarraidh rud
a dhéanamh.
Is féidir leis a bheith an-deacair diúltú do bhrú maidir
le caidreamh collaí, go háirithe má tá tú i ngrá le duine
éigin nó má tá eagla ort go n-imeoidh siad uait, ach tá
sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh do dhóthain
muiníne agat chun é sin a dhéanamh. Meabhraigh an
méid a deir an síceolaí sa DVD TRUST do na mic léinn,
“Having boundaries in relation to sexual intimacy is a
way in which we protect ourselves; ultimately it’s about
our self-respect, how we view ourselves as worthy of
being treated well.”
Mínigh do na mic léinn go n-iarrfaidh tú orthu
rólghlacadh a dhéanamh ar chás ina bhfuil duine amháin
ag cur brú ar dhuine eile caidreamh collaí a bheith acu
nó caidreamh gnéasach níos dlúithe a bheith acu. Níl
an duine eile á iarraidh agus déarfaidh sé/sí ‘nílim ag
iarraidh’ go measúil.
Roinn na mic léinn ina ngrúpaí de thriúr. Tabhair
rólchárta A, B nó C ó Cheacht 13 Bileog Oibre 1 – A
Bheith Freagrach i gCaidrimh do gach mac léinn. Is é
Mac Léinn C an breathnadóir agus iarrfar air tuairisc a
thabhairt maidir le freagairt na mac léinn A agus B ina
róil.
Iarr ar gach grúpa cás a shamhlú ina bhfuil duine amháin
ag cur brú ar dhuine eile caidreamh collaí a bheith acu.
Níl an duine eile ag iarraidh. D’fhéadfadh cóisir a bheith
i gceist, ar saoire, srl. Nuair atá cás roghnaithe ag an
ngrúpa iarr ar bheirt den triúr mac léinn i ngach grúpa
a shamhlú gur aisteoirí iad sa chás sin. Iarr ar mhic léinn
a bhfuil an cárta A acu ról an duine atá ag cur brú ar an
mac léinn le cárta B a ghlacadh. Glacann Mac Léinn B
ról an duine atá ag cur i gcoinne an bhrú.
Tabhair an oiread ama do na mic léinn agus a theastaíonn
uathu chun an ghníomhaíocht a chur i gcrích.
Tabhair na mic léinn ar ais chuig an ngrúpa níos mó
chun na ceisteanna seo a leanas a phlé.

Iarr ar na mic léinn cúpla soicind a ghlacadh chun teacht
amach as na róil.
Iarr ar na mic léinn dul ar ais ina gcuid grúpaí beaga
agus róil a mhalartú laistigh den ghrúpa le go mbeidh
taithí ag gach duine de bhrú a chur, cur i gcoinne brú,
agus breathnadóireacht a dhéanamh. Lig do mhic léinn
na ceisteanna céanna a phlé arís agus ansin dul amach
as a róil gach uair.

4. Pléghrúpa

Sa DVD TRUST labhraíonn na mic léinn faoin tionchar a
bhíonn ag alcól ar iompar daoine óga. Seo cuid de na
rudaí a deir siad:
“Dá mbeifeá-sa agus an cailín ag ól an iomarca
d’fhéadfadh sé go rachfá leis an gcailín sin agus
d’fhéadfadh sé nach ndéanfá é mura mbeifeá ag ól.”
“Níl a fhios ag cailíní cad atá ar siúl acu, níl a fhios acu,
b’fhéidir, cuid mhaith den am gach atá i ndán dóibh.
Is féidir le fear buntáiste a bhreith orthu agus iad faoin
tionchar.”

AG
SMAOINEAMH
ORT FÉIN

3. Rólghlacadh

“D’fhéadfadh go mbainfeadh daoine áirithe úsáid
as alcól mar leithscéal chun, an bhfuil a fhios agat,
buachaillí a phógadh, nó fiú, dul ag bualadh leathair ...
Má tá brú orthu caidreamh collaí a bheith agat ansin
níl ann ach, ‘Ó bhuel, bhí mé ar meisce, mar sin, tá a
fhios agat féin...”

Pointí le Plé:
n

An bhfuil na ráitis seo fíor?

n

An bhfuil cailíní níos leochailí ná buachaillí i gcás
mar seo?

n

Conas is féidir le daoine óga aire a thabhairt dóibh
féin?

n

Conas is féidir leo aire a thabhairt dá chéile?

5. Conclúid

Iarr ar mhic léinn cúpla nóiméad a chaitheamh ag
machnamh ar gach a d’fhoghlaim siad sa cheacht seo
agus a bheidh siad in ann a úsáid ina saol ó lá go lá.

Pointí le Plé:
n

Conas a bhraith sé cur i gcoinne an bhrú?

n

Más rud é go raibh sé deacair, cén fáth go raibh?

n

Conas a bhraith sé duine a chloisteáil ag rá níl?

n

Cad a thug na breathnadóirí faoi deara?

n

Dá mbeadh A nó B ar meisce nó dá mbeadh drugaí
tógtha acu conas a d’fhéadfadh an cás a bheith
difriúil?
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CEACHT 13 BILEOG OIBRE 1
A BHEITH FREAGRACH I gCAIDREAMH
CÁRTA “A”
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Tá tú ag glacadh róil duine atá ag cur brú ar dhuine eile caidreamh collaí a bheith acu.

64

Is féidir cuid de na leideanna seo a leanas a úsáid nó do línte féin:
Cén imní atá ort, ní rud mór atá i gceist?
Tá gach duine eile á dhéanamh.
Táim craiceáilte fút.
Cad atá mícheart leat – an bhfuil eagla ort?
An é nach bhfuil muinín agat asam?
Dhéanfá é dá mbeifeá sách mór liom.
Cén fáth a raibh tú do mo mhealladh mar sin?

CÁRTA “B”
Tá tú ag ag glacadh róil duine atá ag cur i gcoinne brú caidreamh collaí a bheith aige.
Is féidir leat cuid de na leideanna seo a leanas a úsáid nó do chuid focail féin.
Níl imní ar bith orm agus...
B’fhéidir go bhfuil roinnt daoine, agus fiú má tá...
Táim craiceáilte fút agus sin é an fáth go bhfuilim ag iarraidh fanacht go mbeidh mé cinnte.
Táim beagán neirbhíseach mar gheall gur céim mhór í agus sin é an fáth...
Ní hé nach bhfuil muinín agam asat...
Is maith liom tú agus ...
Tá ár gcaidreamh tábhachtach dom agus sin é an fáth ...

CÁRTA “C”
Is fútsa atá sé breathnadóireacht a dhéanamh ar an méid a deir A agus B le chéile agus an
t-idirchaidreamh eatarthu.
Bíodh comharthaíocht choirp, ton an ghutha, teagmháil súl san áireamh.
Tabhair faoi deara an bhfuil comhréiteach ann nó nach bhfuil.
Tabhair tuairisc ar ais don rang ar fad faoina bhfaca tú.

SLÁINTE
GHNÉIS

SLÁINTE
GHNÉIS
CLÁR ÁBHAR
14. Atáirgeadh Daonna agus Torthúlacht

66

15. Tuiscint ar Thorthúlacht Mná

76

16. Modhanna Frithghiniúna I

84

17. Modhanna Frithghiniúna II

88

18. Toircheas Gan Choinne

97

19. STI – Gach Rud Fúthu

101

20. Tarchur STI

112
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CEACHT A CEATHAIR DÉAG
ATÁIRGEADH DAONNA AGUS TORTHÚLACHT
Aidhm:
Feasacht na mac léinn ar an gcóras atáirgthe
daonna a mhéadú agus a dtuiscint ar
thorthúlacht dhaonna a fheabhsú.

66

Beidh mic léinn ábalta:
i) Dul siar ar chórais atáirgthe dhaonna, 		
más gá, agus iad a thuiscint
ii) An chaoi a dtarlaíonn giniúint a thuiscint
iii) Torthúlacht fir agus mná a thuiscint
iv) A bheith ar an eolas maidir le ceisteanna
sláinte gaolmhara

Ábhair do Mhic Léinn:
Ceacht 14 Bileog Oibre 1 - Baill Ghiniúna agus an
Córas Atáirgthe Fireann
Ceacht 14 Bileog Oibre 2 - Baill Ghiniúna agus an
Córas Atáirgthe Baineann
Ceacht 14 Bileog Oibre 3 - Tráth na gCeist ar
Chúrsaí Torthúlachta

Ábhair do Mhúinteoirí:
Freagraí ar Cheacht 14 Bileoga Oibre 1 & 2
Freagraí ar Cheacht 14 Bileog Oibre 3
		
T DVD
		
An DVD TRUST

TRUS
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Torthaí Foghlama:

Faisnéis Bhreise don Mhúinteoir Ceacht 14
- Atáirgeadh Daonna agus Torthúlacht

Acmhainní Breise
CFA - An Clár Feasachta Ailse - Fondúireacht
Marie Keating www.sphe.ie
Bileoga Faisnéise ar Shláinte Ghnéis FSS www.healthinfo.ie

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir
Beidh cur amach áirithe ag mic léinn cheana féin ar
atáirgeadh daonna; is féidir leis an eolas seo a bheith
mícheart nó neamhiomlán áfach. Is é cuspóir an
cheachta seo ná dul siar ar an eolas seo agus é a chur
i gcomhthéacs na torthúlachta daonna.
Is gné thábhachtach de shláinte ghnéis agus atáirgthe
é fios a bheith agat agus plé a dhéanamh ar an gcaoi
a oibríonn corp an duine. Treoraíonn an t-eolas
seo na cinntí a dhéanann daoine óga agus tugann
an plé deis dóibh cumarsáid a dhéanamh maidir le
ceisteanna agus ábhair imní.

NÓS IMEACHTA
Pointí le Plé:

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl, ag tagairt don Eolas Cúlra don
Mhúinteoir.

n

Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach do mhná taifead
a choinneáil ar a bhfuil mhíosta?

n

Cén tuiscint atá agat ar ‘feasacht cíoch’? 		
Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach?

2. Ceacht Léaráide

n

Cén fáth ar chóir do mhná tástáil a dhéanamh
ar smearadh as an gceirbheacs go rialta?

n

Cén fáth a moltar do mhná atá in aois inar féidir
leo leanaí a shaolú forbhia aigéad fólach breise a
thógáil?

Nuair a bheidh an obair aonair déanta, iarr ar mhic
léinn dul i ngrúpaí áit a rachaidh siad i mbun plé maidir
leis na freagraí agus déanfaidh siad iarracht teacht ar
chomhdhearcadh.

n

An féidir leat cur síos a dhéanamh ar bhealaí ina
bhfuil torthúlacht fir agus mná difriúil?

Faigh aiseolas maidir le freagraí don léaráid fhireann.
Ceartaigh eolas mícheart agus míthuiscintí ar bith atá
ann. Déan cur síos ar thuras na speirme agus ceisteanna
ar bith maidir le sláinte na bhfear ag úsáid na bhFreagraí
ar Cheacht 14 Bileog Oibre 1 agus Eolas Breise don
Mhúinteoir.

Iarr ar mhic léinn Ceacht 14 Bileog Oibre 3 - Tráth na
gCeist maidir le Torthúlacht a chur i gcrích i ngrúpaí.

Pointí le Plé:
n

n

Cén tuiscint atá agat ar an téarma 		
‘féinscrúdú uiríoch’? Cén fáth go bhfuil sé 		
tábhachtach?
An mbíonn tionchar ag roghanna maidir le stíl
mhaireachtála ar thorthúlacht fhireann? Conas?

Déan an próiseas thuas arís ag úsáid Ceacht 14 Bileog
Oibre 2 - Baill Ghiniúna agus an Córas Atáirgthe
Baineann.

3. Tráth na gCeist

Faigh aiseolas agus déan plé air, ag úsáid na Freagraí ar
Cheacht 14 Bileog Oibre 3 mar thagairt.
TRUS

Iarr ar gach mac léinn Ceacht 14 Bileog Oibre 1 Baill Ghiniúna agus an Córas Atáirgthe Fireann a
chomhlánú.

SLÁINTE
GHNÉIS

1. Réamhrá

T DVD

4. DVD

Taispeáin an DVD TRUST - an rannán ar Shláinte Ghnéis/
Torthúlachta - le foghlaim a atreisiú.

5. Conclúid

Tabhair cuireadh do mhic léinn machnamh a dhéanamh
ar an gceacht agus an abairt seo a leanas a chomhlánú:
‘Rud amháin a d’fhoghlaim mé nó a thuigim níos fearr
de bharr rang an lae inniu ná ...’

Faigh aiseolas maidir le freagraí don léaráid bhaineann.
Ceartaigh míthuiscintí ar bith atá ann. Déan cur síos
ar thuras na huibhe agus ceisteanna ar bith maidir le
sláinte na mban ag úsáid na Freagraí ar Cheacht 14
Bileog Oibre 2 agus Eolas Breise don Mhúinteoir.
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CEACHT 14 BILEOG OIBRE 1
BAILL GHINIÚNA AGUS AN CÓRAS ATÁIRGTHE FIREANN

LAMHNÁN

12
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6
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11

REICTEAM

10

7
ANAS

3

1
8

4

13

5
9

2

Cuir uimhir an lipéid chirt in aice le gach cuid den chorp.
AINM NA CODA DEN CHORP
Magairle (x2)
Eipididimis (x2)
Vas Deferens (x2)
Saicíní Seamhain (x2)
Faireog Phróstatach
Bod
Uiréadra
Cadairne
Forchraiceann
Sead-duchtanna (x2)
Faireog Cowper
Breall
Speirm

UIMHIR NA CODA DEN CHORP AR AN LÉARÁID

CEACHT 14 BILEOG OIBRE 2
BAILL GHINIÚNA AGUS AN CÓRAS ATÁIRGTHE BAINEANN

10
7

3

1

4

2

8
9

5

12

ANAS

Baill Ghiniúna Ban

11

13

SLÁINTE
GHNÉIS

6

An Córas Atáirgthe Baineann

Cuir uimhir an lipéid cheart in aice le gach cuid den chorp.
AINM NA CODA DEN CHORP

UIMHIR NA CODA DEN CHORP AR AN LÉARÁID

Brillín
Labia (Minora agus Majora)
Labia Minora
Labia Majora
Oscailt Uiréadrach
Oscailt na Faighne
Ubhagán (x2)
Ubhán
Ceirbheacs
Faighin
Feadán Fallópach (x2)
Útaras
Inmheitriam
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FREAGRAÍ AR CHEACHT 14
BILEOG OIBRE 1
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BAILL GHINIÚNA AGUS AN CÓRAS ATÁIRGTHE FIREANN

70

Ainm

Cur Síos (mar eolas don mhúinteoir)

Uimh.

Magairle (x2)

Déantar speirm agus an hormón fireann téististéarón ann.

9

Eipididimis (x2)

Bheadh an feadán seo 6 méadar ar fad dá mbainfí an cor as. Tá
sé suite ar bharr na magairlí agus is féidir iad a mhothú sa lámh le
féinscrúduithe. Téann speirm in aibíocht anseo.

8

Vas Deferens
(x2)

Iompraíonn na feadáin seo atá 45cm ar fad speirm ó na magairlí
chuig bun an lamhnáin. Déantar na feadáin seo a ghearradh nó
cuirtear clampa orthu le linn
vaiseachtóime.

10

Saicíní
Seamhain (x2)

Déanann na saicíní seo an chuid is mó den leacht a sheadtar le linn
súnáis fhirinn a thál.

12

Faireog
Phróstatach

Déantar leacht atá cosúil le bainne san fhaireog seo a dhéanann
suas thart ar 30% de sheamhan.

11

Bod

Tá feadán amháin ann trína féidir le fual nó speirm dul (ach ní ag
an am céanna). Tá fíochán ardúcháin sa struchtúr seo freisin.

3

Uiréadra

Tá an feadán seo idir 19-20cm ar fad. Tugann sé conair do shruth
an fhuail agus an tseamhain (ach ní ag an am céanna).

1

Cadairne

Sac ina bhfuil na magairlí. Coinníonn sé speirm ag an teocht cheart
trí dul níos gaire nó níos faide ón gcorp.

2

Forchraiceann

Baintear an craiceann scaoilte seo ag barr an bhoid má dhéantar
buachaill a thimpeallghearradh, ar chúiseanna a bhaineann le
creideamh nó le leigheas.

4

Sead-Ducht

Dhá fheadán 2cm ar fad. Téann siad tríd an bhfeadóg phróstatach
agus cuireann siad speirm amach mar shreabhán seamhnach.

6

Faireog
Cowper

Déanann an fhaireog seo leacht bhealaithe a chabhraíonn le speirm
gluaiseacht.

7

Breall

Ceann íogair an bhoid.

5

Speirm

Tá ceann, corp agus eireaball ag speirm aibí a chabhraíonn le
gluaiseacht. Tá einsím speisialta a ligeann dó dul isteach agus
ubhán a thoirchiú.

13

FREAGRAÍ AR CHEACHT 14
BILEOG OIBRE 2
BAILL GHINIÚNA AGUS AN CÓRAS ATÁIRGTHE BAINEANN
Cur Síos (mar eolas don mhúinteoir)

Brillín

Is spota thar a bheith íogair é seo. Tá go leor néaróg ann a
thugann pléisiúr le linn éirithe a bhféadfadh súnás leanúint as.

6

Labia
(Minora agus
Majora)

Dhá fhilleadh (liopa) craicinn mhóra agus dhá cheann bheaga
(minora agus majora) a thugann cosaint don phit (baill
ghiniúna seachtracha na mná). Tá ribí ar na cinn níos mó agus
iad ar an taobh amuigh agus tá go leor faireoga, fuileadáin
agus néaróga sna cinn níos lú ar an taobh istigh.

3
(Minora 1
Majora 2)

Oscailt
na Faighne

An oscailt isteach san uiréadra.

Oscailt
na Faighne

An oscailt isteach san fhaighin.

Ubhagán (x2)

Dhá struchtúr chomh mór le gallchnó a scaoileann an hormón
éastraigin agus ina bhfuil falacailí ina gcoinnítear na hubháin
(uibheacha) atá ag dul in aibíochta.

11

Le linn gach timthrialla mhíosta tosaíonn roinnt de na
huibheacha seo ag fás. Go hiondúil ní scaoiltear ach ceann
amháin i lár an timthrialla; tugtar ubhsceitheadh ar an
bpróiseas seo.

8

Tugtar ‘muineál na broinne’ air freisin, agus is cuid den útaras
é. Déanann na faireoga múcas a thál anseo, a athraíonn le
linn an timthrialla mhíosta. Osclaíonn sé chun cabhrú leis an
mbean páiste a chur ar an saol.

12

Orgán cuasach matánach a bhfuil cruth piorra aige, agus a
bhfuil corp agus muineál aige. Le linn toirchis fásann agus
forbraíonn féatas istigh ann.

9

Feadán
xFallópach (x2)

Tá péire acu ann a shíneann amach - ceann ar gach taobh
den útaras. Tá píosaí cosúil le méara ag gobadh amach ag
an mbarr. Iompraíonn siad ubhán chuig an útaras. Tarlaíonn
toirchiú anseo go hiondúil.

10

Faighin

Feadán matánach a théann suas agus siar, agus a cheanglaíonn
an ceirbheacs leis an gcorp taobh amuigh.

13

Inmheitriam

Athraíonn an líneáil seo agus sceitear í le linn an timthrialla
mhíosta. Déanann ubh toirchithe ionchlannú anseo agus
fásann sí mar féatas.

7

Ubhán

Ceirbheacs

Útaras

Uimh.

4
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1

Is féidir le cailín éirí torrach
roimh a céad fhuil mhíosta

2

Ní bhíonn fir torthúil nuair a
fhaigheann siad sean

3

Is é próigeistéarón an hormón a
chuireann tús le caithreachas an
fhir

4

Is féidir le bean éirí torrach má
bhíonn caidreamh collaí aici le
linn fuil mhíosta

5

Is féidir le speirm maireachtáil
suas le seacht lá laistigh de
chorp na mná

6

Déanann an speirm toirchiú ar
an ubh san útaras

7

Ní féidir le bean éirí torrach má
bhíonn caidreamh collaí aici
agus í ina seasamh

8

Is é an t-aon bhealach cinnte
chun toircheas a sheachaint ná
staonadh ó chaidreamh collaí

9

Tá timthriall míosta 28 lá ag
gach bean

10

Ní féidir le bean éirí torrach le
linn beathú cíche

11

Tá seans níos mó ann go
bhfaighidh fir óga ailse uiríoch
ná fir níos sine

Fíor

Bréagach

Tráth na
gCeist

Fáth (déan nóta de
na heochairfhocail
chun freagra an ghrúpa
a mhíniú)

FREAGRAÍ AR CHEACHT 14 BILEOG OIBRE 3
TRÁTH NA GCEIST MAIDIR LE TORTHÚLACHT
Ráiteas

Freagraí

1

Is féidir le cailín éirí torrach roimh a
céad fuil mhíosta

Fíor. Ní bheidh a fhios ag cailín nuair a bheidh
sí ar tí míostrú den chéad uair. Mar gheall go ndéantar
ubh a sceitheadh roimh fhuil mhíosta, má théann
speirm isteach i bhfaighin cailín is féidir léi éirí torrach
sula mbíonn a céad fuil mhíosta aici

2

Ní bhíonn fir torthúil nuair a
fhaigheann siad sean

Bréagach.Laghdaíonn torthúlacht na bhfear le
himeacht aoise ach ní stopann sé

3

Is é próigeistéarón an hormón a
chuireann tús le caithreachas an fhir

Bréagach.Is é téististéarón an hormón atá freagrach
as caithreachas an fhir

4

Is féidir le bean éirí torrach má bhíonn
caidreamh collaí aici le linn fuil mhíosta

Fíor.Is féidir le bean éirí torrach le linn a fuil mhíosta. Is
féidir leis seo tarlú má bhíonn timthriall ghairid ag bean
nó má ubhsceitheann sí níos luaithe ná mar a bhí sí ag
súil leis mar gheall ar strus, galar srl.

5

Is féidir le speirm maireachtáil suas le
seacht lá laistigh de chorp na mná

Fíor.Mar sin is féidir le bean éirí torrach fiú má
théann speirm isteach ina faighin na laethanta sula
n-ubhsceitheann sí

6

Déanann an speirm toirchiú ar an ubh
san útaras

Bréagach.Déanann an speirm toirchiú ar an ubh sna
feadáin fhallópacha

7

Ní féidir le bean éirí torrach má
bhíonn caidreamh collaí aici agus í ina
seasamh

Bréagach.Is féidir le bean éirí torrach má bhíonn
caidreamh collaí aici ar bhealach ar bith a bhaineann le
seamhan ag dul isteach ina faighin

8

Is é an t-aon bhealach cinnte chun
toircheas a sheachaint ná staonadh ó
chaidreamh collaí

Bréagach.Is é an t-aon mhodh atá 100% éifeachtach
chun toircheas a sheachaint ná staonadh ó gach
gníomhaíocht lena mbíonn teagmháil ag speirm le
faighin mná, ní staonadh ó chaidreamh collaí amháin.
Má tá tú gníomhach go gnéasach, tugann úsáid cheart
frithghiniúna cosaint mhaith i gcoinne toirchis

9

Tá timthriall míosta 28 lá ag gach bean

Bréagach.Is féidir timthriall míosta mná athrú, go
hiondúil idir 21 agus 40 lá

10

Ní féidir le bean éirí torrach le linn
beathú cíche

Bréagach.Cé gur féidir le beathú cíche (mura
gcuirtear foirmle leis) ubhsceitheadh a chosc, tá gach
bean difriúil. D’fhéadfadh roinnt ban a bheith torthúil
arís go tapa de réir mar a éiríonn an tréimhse idir
beathú níos faide

11

Tá seans níos mó ann go bhfaighidh fir
óga ailse uiríoch ná fir níos sine

Fíor. Cé go bhfuil ailse uiríoch neamhchoitianta go
leor, bíonn sé níos fairsinge i measc fir óga sna déaga,
sna fichidí agus sna tríochaidí ná i measc fir níos sine

SLÁINTE
GHNÉIS

Freagraí
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EOLAS BREISE DON
MHÚINTEOIR CEACHT 14
ATÁIRGEADH DAONNA AGUS TORTHÚLACHT
Sainmhíniú ar na Baill Ghiniúna

Is féidir leis na horgáin inmheánacha agus sheachtracha
a bheith i gceist anseo ach is minic go n-úsáidtear é mar
chur síos ar na horgáin ghnéasacha taobh amuigh.
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An Córas Atáirgthe Fireann
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Go hiondúil, ach ní i gcónaí, tosaíonn caithreachas
i measc buachaillí níos déanaí ná i measc cailíní, ag
tarlú am ar bith ó 9 go 18 mbliana d’aois. Spreagann
hormón a scaoileann an fhaireog phiotútach san
inchinn na magairlí chun téististéarón a tháirgeadh (an
hormón fireann atá freagrach as aibíocht ghnéasach i
measc buachaillí). Ag tráth an chaithreachais tosaíonn
na magairlí ag táirgeadh speirm. Tá téististéarón
freagrach freisin as roinnt athruithe ar a dtugtar
tréithe tánaisteacha gnéis, agus bíonn tionchar aige ar
fhuinneamh i gcúrsaí gnéis. Ag tosú ón gcaithreachas,
leanann torthúlacht an fhir a bheag nó a mhór go dtí go
dtosaíonn leibhéil téististéaróin ag titim de réir a chéile
os cionn 50 bliain d’aois. Mar sin cé go laghdaíonn
torthúlacht an fhir le himeacht aoise, níl aon chéim
ann atá ar aon dul le sos míostraithe na mná.

Aistear na Speirme

Bogann speirm a dhéantar sna magairlí isteach san
eipididimis (feadán i gcorna ag barr gach magairle) áit
a ndéantar iad a stóráil. Taistealaíonn siad fad an vas
deferens ansin ag bailiú leachtanna a chothaíonn an
speirm agus a mhéadaíonn a n-inghluaisteacht (cumas
bogadh) agus iad ag dul thar na saicíní seamhain, an
fhaireog phróstatach agus faireog Cowper. Má tá éirí
i bhfear agus go mbainfidh sé súnás amach, seadfar
thart ar 350 milliún speirm tríd an uiréadra, a ritheann
fad an bhoid. Is é an t-uiréadra an feadán a dtéann fual
tríd freisin ach cuireann matán ag bun an lamhnáin
cosc ar fual agus seamhan dul tríd ag an am céanna.
Is féidir go scaoilfear seamhan ina bhfuil speirm roimh
shúnás freisin.

Eolas Gaolmhar maidir le Sláinte
Féinscrúdú Uiríoch nó ‘Féinseiceálacha’

Cé gurb annamh an rud é, tá ailse uiríoch níos coitianta
i measc daoine ó 15-34 bliana d’aois. Ar an meán
déantar 100 cás a dhiagnóisiú in Éirinn gach bliain. Ní
fios cad is cúis leis an ailse seo go beacht; más rud é
áfach go bhfuil magairle ar lár nó nár tháinig sé anuas
sa chadairne tá baol níos mó ann go bhfaighidh an
duine ailse.

Is minic go mbíonn magairle amháin níos mó ná an
ceann eile, mar sin níor chóir go gcuirfeadh sé seo
as d'fhir óga. Is féidir iomaire a bhrath ag barr gach
magairle; is é seo an eipididimis (áit a ndéantar speirm
a stóráil). Má dhéanann fir óga a magairlí a sheiceáil
gach mí i ndiaidh dóibh folcadh nó cithfholcadh te
a thógáil tabharfaidh siad athruithe faoi deara ina
magairlí agus beidh a fhios acu féin má bhíonn aon
rud neamhghnách ann. Má bhíonn imní ar bith orthu
ba chóir dóibh comhairle leighis a lorg.

An Córas Atáirgthe Baineann

(B’fhéidir gur mhaith le múinteoirí tagairt a dhéanamh
don chairt ‘An Timthriall Míosta - Cad Atá ag Tarlú
agus Cén Áit
i dTimthriall 28 lá’ i gCeacht 15 - leathanach 83)
Le linn caithreachais scaoiltear hormón (hormón
falacailspreagthach nó FSH) ón bhfaireog phiotútach
san inchinn. Spreagann sé seo na horgáin atáirgthe i
mbun gnímh agus aibíonn cealla uibhe sna hubhagáin
agus déantar an hormón éastraigin. Tar éis ubhsceite
(nuair a scaoiltear an ubh ó na hubhagáin), déanann
an fhalacail (an chuid den cheall uibhe atá fágtha)
atá fágtha san ubhagán hormón eile (próigeistéarón)
mar gheall ar hormón eile a thagann ón bhfaireog
phiotútach (hormón lúitéinitheach nó LH).
Is iad na hormóin éastraigin agus próigeistéarón a
rialaíonn an timthriall míosta. Tosaíonn an timthriall
míosta ar an gcéad lá den fhuil mhíosta agus tagann
deireadh leis an lá sula dtosaíonn an chéad fhuil
mhíosta eile.
Is féidir leis an timthriall a bheith idir 21-40 lá; tá a
timthriall míosta féin ag gach bean. Nuair a thagann
a fuil mhíosta le bean óg den chéad uair, is féidir leis
a bheith thar a beith mírialta; d’fhéadfadh sé roinnt
míonna a thógáil sula mbeadh patrún rialta ann. Nuair
atá an timthriall bunaithe, is é fad an timthrialla míosta
ar an meán ná thart ar 28 lá.
Nuair a bheirtear cailín tá na mílte cealla uibhe
neamhaibí nó falacailí sna hubhagáin, a bheidh ag
teastáil uaithi ar feadh a saol atáirgthe uile.
Mar gheall ar an hormón éastraigin:
n Déanann an ubhagán roinnt uibheacha a aibiú
n		Éiríonn

líneáil an útarais níos tibhe

n		Athraíonn

tál an mhúcais ó fhaireoga 		
		sa cheirbheacs agus éiríonn siad níos torthúla

Scaoiltear ubh aonair ó cheann de na hubhagáin
gach mí; tugtar ubhsceitheadh air seo. Spreagann
ubhsceitheadh an dara hormón baineann
próigeistéarón, a dhéanann forbairt bhreise ar líneáil
an útarais le hubh toirchithe a ionchlannú ann. Is éard
atá i gceist le toirchiú ná nuair a thagann ubh agus
speirm le chéile.
Tarlaíonn ubhsceitheadh 12-16 lá roimh an gcéad
fhuil mhíosta eile; is é seo an t-am is torthúla den
timthriall. Mar gheall go bhfuil fuil mhíosta mhírialta
ag an gcuid is mó de chailíní, áfach, tá sé thar a
bheith deacair acu fios a bheith acu cén uair atá siad
torthúil.
Maireann an ubh thart ar 12-24 uair an chloig. I
ndiaidh ubhsceite, téann an ubh síos an feadán
fallópach. Más rud é go raibh caidreamh collaí nó
dlúthchaidreamh gnéasach ag lánúin téann speirm
ón bhfaighin, tríd an gceirbheacs, i dtreo an fheadáin
fhallópaigh. Anseo féadfaidh speirm aonair an ubh
a thoirchiú. Má tharlaíonn sé seo, déanann an ubh
ionchlannú i líneáil an útarais ionas go bhforbróidh sí.
Is féidir le speirm maireachtáil taobh istigh de chorp
na mná idir cúig agus seacht lá. Dá bhrí sin is féidir
leis an tréimhse torthúil i dtimthriall mná a bheith idir
seacht agus deich lá gach mí.
Más rud é nach raibh toirchiú ann, téann an ubh
amach tríd an bhfaighin chomh maith le líneáil an
útarais agus bíonn fuil mhíosta ann, ag tosú timthriall
míosta nua.
Tá fir agus mná óga thar a bheith torthúil, mar sin
má bhíonn caidreamh collaí nó dlúthchaidreamh
gnéasach ann gan frithghiniúint d’fhéadfadh go
n-éireodh bean óg torrach.

Eolas gaolmhar maidir le Sláinte
Aigéad Fólach

Tá aigéad fólach ag teastáil ionas go bhforbróidh
cnámh droma agus inchinn linbh le linn seachtainí
tosaigh an toirchis. Cruthaíodh go laghdaítear an
baol go mbeadh fabht néarfheadáin (FNF) cosúil le
spina bifida ann go dtí beagnach 75% má thógtar
forbhianna le haigéad fólach iontu trí mhí roimh
ghiniúint agus ar feadh ráithe tosaigh an toirchis.
Leagadh béim ar an tábhacht a bhaineann le haigéad
fólach i réimeas bia mhná na hÉireann mar gheall ar
staidéar le déanaí ina bhfuarthas amach go bhfuil géin

ag leath de naíonáin na hÉireann a mhéadaíonn an
baol go mbeidh neamhdhualas ó bhroinn den chóras
néarógach agus fabhtaí néarfheadáin (NTD) ann. Mar
gheall nach bpleanáiltear thart ar leath de na toirchis
ar fad in Éirinn, ní dócha go mbeidh mná ag tógáil
mianraí cosúil le haigéad fólach roimh ghiniúint. Tá
sé tábhachtach mar sin go mbeadh a fhios ag na
mná ar fad atá in aois leanaí a bheith acu faoin leas a
bhaineann le haigéad fólach agus an méid a mholtar
a thógáil in aghaidh an lae. Ba chóir do gach bean atá
ag míostrú 400 mcg (micreagram) d’aigéad fólach a
thógáil in aghaidh an lae. Tá aigéad fólach ar fáil le
ceannach thar an gcuntar i ngach cógaslann.

Aigéad Fólach: Is é an méid a mholtar in aghaidh an

lae (RDA) d’aigéad fólach breise ná 400 micreagram.
Ní féidir é seo a fháil i mbia amháin.

Feasacht Cíoch

Is gné thábhachtach de shláinte ghnéis mná é feasacht
cíoch (ar a tugadh féin-scrúdú cíche roimhe seo). Ba
chóir na cíocha a scrúdú uair amháin in aghaidh na
míosa (agus ní le linn míostraithe nuair is féidir le
cíocha a bheith cnapach nó tinn goilliúnach) ó thart
ar 20 bliain d’aois, nuair atá na cíocha lánfhorbartha.
Tá cárta lannach úsáideach ina dtugtar na céimeanna
maidir le feasacht cíoch ar fáil ó Chumann Ailse na
hÉireann.Teil: 1800 30 90 40
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Aistear na hUibhe

Scagthástáil Cheirbheacs

Is éard atá i gceist le scagthástáil cheirbheacs ná
tástáil ar an bhfaighin ina dtógtar sampla beag
ceall ón gceirbheacs agus go ndéantar tástáil air i
gcomhair athruithe a bhféadfadh ailse a bheith mar
thoradh orthu d’uireasa cóireála. Is féidir le fuil ar bith
atá ann (ó fhuil mhíosta) cur isteach ar chaighdeán na
tástála mar sin is fearr freastal i gcomhair smearaidh
as an gceirbheacs i lár timthrialla. Tá sé tábhachtach
go dtuigfeadh mná óga gur féidir go mbeidh gá le
tástáil a dhéanamh arís mura dtógtar a ndóthain nó
má thógtar an iomarca ceall sa sampla. Ciallaíonn sé
seo nach gá dóibh imní a bheith orthu má ghlaoitear
ar ais iad le smearadh a fháil arís.
Is é ‘Cervical Check’ an clár náisiúnta scagthástála
ceirbheacs.
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CEACHT A CÚIG DÉAG
TUISCINT AR THORTHÚLACHT MNÁ
Aidhm:

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir

A chur ar chumas na mac léinn tuiscint níos fearr
a fháil ar thorthúlacht mná.

Torthaí Foghlama:
B’fhéidir gur mhaith le roinnt múinteoirí an ceacht
seo a mhúineadh chomh maith le Ceacht 14 –
Atáirgeadh Daonna agus Torthúlacht. D’fhéadfadh
an ceacht seo a bheith oiriúnach go háirithe do
ghrúpa iomlán cailíní.
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ii) Fios a bheith acu faoin am is torthúla ag bean
le linn gnáth-thimthriall míosta
iii) An réimse gnéithe ar féidir leo tionchar a
bheith acu ar thorthúlacht mná a thuiscint

Déanann an ceacht seo na gnéithe a mbíonn tionchar
acu ar thorthúlacht mná a fhiosrú, le béim ar leith ar
an tábhacht atá ann do mhná eolas a bheith acu ar a
dtimthriall míosta féin le monatóireacht a dhéanamh
ar a dtorthúlacht agus a sláinte ghinearálta féin.

Ábhair do Mhic Léinn:
Ceacht 15 Bileog Oibre 1 - Dialann Míostraithe
Marcóirí/pinn luaidhe dearga agus glasa

Ábhair do Mhúinteoirí:
T DVD
		
An DVD TRUST
		
Eolas Breise don Mhúinteoir 		
		
Ceacht 14 - Atáirgeadh Daonna agus
		 Torthúlacht
Eolas Breise don Mhúinteoir Ceacht 15 - Tuiscint ar
Thorthúlacht Mná
An Timthriall Míosta - Cad Atá ag Tarlú agus Cén
Áit i dTimthriall 28 lá
Freagraí ar Cheacht 15 Bileog Oibre 1 - An Dialann
Míostraithe

TRUS

NÓS IMEACHTA
1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl. Dhírigh an ceacht deiridh ar
thorthúlacht dhaonna, fir agus mná; déanfaidh an
ceacht seo raon gnéithe a bhféadfadh tionchar a bheith
acu ar thorthúlacht mná a scrúdú.

TRUS
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Beidh mic léinn ábalta:
i) An méid a tharlaíonn sa chorp i rith 		
an timthrialla míosta a thuiscint

T DVD

2. DVD

Taispeáin an DVD TRUST - an rannán ar Shláinte Ghnéis/
Torthúlachta (a taispeánadh i gCeacht 14).

2. DVD (ar lean)

i dtimthriall Samhna Mháire a mheas. Tá dath glas ar
na cearnóga seo – an 13-17 Samhain (agus na dátaí sin
san áireamh).

Déan ransú smaointe ar na gnéithe ar féidir leo tionchar
a bheith acu ar ubhsceitheadh agus tús fhuil mhíosta,
ag tagairt don Eolas Breise don Mhúinteoir Ceacht 15
le tacú leis.

Iarr ar na mic léinn an dialann míostraithe a chomhlánú
dá gcailín ar leith, ag leanúint na dtreoracha ar an
mbileog oibre maidir le timthriall míosta an chailín sin.

Mínigh an chairt An Timthriall Míosta - Cad Atá Ag Tarlú
agus Cén Áit i dTimthriall 28 lá - agus leag béim ar na
príomhphointí foghlama, ag tagairt don Eolas Breise
don Mhúinteoir Ceacht 15 le tacú leis.

Nuair atá na dialanna críochnaithe, treoraigh plé ranga
ar na torthaí.

Roinn an rang ina ngrúpaí beaga, ag tabhairt cóip de
Cheacht 15 Bileog Oibre 1 - An Dialann Míostraithe do
gach grúpa. Tá ainm triúr cailíní ar an mbileog oibre;
tabhair cailín amháin do gach grúpa.
Léirigh conas ‘An Dialann Míostraithe’ a chomhlánú
agus Máire ina sampla:
Thosaigh fuil mhíosta dheiridh Mháire an 2 Samhain, tá
timthriall míosta 27 lá aici agus maireann a fuil mhíosta
cúig lá.
Is é an chéad lá d’fhuil mhíosta dheiridh Mháire ná an
2 Samhain, is iad laethanta a fuil mhíosta ná an 2-6
Samhain (leis na dátaí sin san áireamh) - féach na Xanna
dearga.

n

Cén tráth is torthúla maidir le gach cailín?

n

An bhfuil timthriall chomh rialta agus atá ag na
cailíní seo ag gach bean?

n

An bhfuil rud faoina dtimthriall míosta a chuirfeadh
iontas ort? (m.sh. Ubhsceitheann Hazel le linn a fuil
mhíosta.)

n

An bhféadfadh bean éirí torrach má bhíonn
caidreamh collaí aici gan chosaint le linn
fuil mhíosta?

n

Cén fáth gur mhaith an smaoineamh é do bhean
taifead a choinneáil ar a fuil mhíosta?

n

Cén áit a bhféadfadh bean taifead a choinneáil
mura mbainfeadh sí úsáid as dialann nó féilire?
(m.sh. fón póca.)

SLÁINTE
GHNÉIS

Pointí le Plé:

3. Obair i nGrúpaí

Tabhair cóip de bhileog na bhfreagraí do na mic léinn le
seiceáil gur chomhlánaigh siad ‘An Dialann Míostraithe’
don chailín a sannaíodh dóibh.

Leis an am is torthúla den timthriall seo a oibriú amach
do Mháire, caithfear dáta an chéad mhíostraithe eile
a bheith ar eolas. Mar gheall go bhfuil tréimhse rialta
27 lá ag Máire tosóidh a céad fhuil mhíosta eile ar an
29 Samhain. Mar sin, trí chomhaireamh siar 12-16 lá
óna céad fhuil mhíosta eile, is féidir an t-am is torthúla

4. Conclúid

Iarr ar mhic léinn rud tábhachtach amháin a d’fhoghlaim
siad ón gceacht seo a scríobh síos.

An Dialann Míostraithe: Sampla - Timthriall Míosta Mháire
1

Samhain
Nollaig

2

3

4

5

6

x x x x x

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

x x

x x x
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CEACHT 15 BILEOG OIBRE 1
AN DIALANN MÍOSTRAITHE
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Taispeánann an ghníomhaíocht seo conas a bhíonn tionchar ag fad an
timthrialla ar cén uair a bhíonn ubhsceitheadh ann.
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Tarlaíonn ubhsceitheadh 12-16 lá roimh an gcéad fhuil mhíosta eile - is é seo
an t-am is torthúla den timthriall míosta. Tá timthriallta míosta rialta ag an
triúr cailíní seo a leanas; dá bhrí sin is féidir a aithint cén uair a d’fhéadfadh
na cailíní seo ubhsceitheadh. Is féidir nach mbeifear in ann an t-am ubhsceite
a aithint do chailíní/mhná a bhfuil timthriall mírialta acu.

Thosaigh fuil mhíosta dheiridh Hazel an 3 Eanáir; is 21 lá fad 		
a timthrialla mhíosta agus maireann a fuil mhíosta 6 lá.

Thosaigh fuil mhíosta dheiridh Apple an 10 Eanáir; is 25 lá fad a 		
timthrialla mhíosta agus maireann a fuil mhíosta 5 lá.

Thosaigh fuil mhíosta dheiridh Cherry an 5 Eanáir; is 32 lá fad a 		
timthrialla mhíosta agus maireann a fuil mhíosta 4 lá.

AN DIALANN MÍOSTRAITHE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Eanáir
Feabhra
Márta
Aibreán
Bealtaine
Meitheamh

Lúnasa
Meán
Fómhair

SLÁINTE
GHNÉIS

Iúil

Deireadh
Fómhair
Samhain
Nollaig

		
Déan trí thimthriall mhíosta a thaifeadadh do cheachtar Hazel, Apple nó Cherry
1
		 ar an gcairt.
		
Marcáil na laethanta míostraithe le X dearg.
2
		
Déan amach an t-am is torthúla do gach timthriall trí chomhaireamh siar 12-16
3
		 lá ón gcéad fhuil mhíosta eile. Líon isteach na cearnóga sin i nglas.
N. B. Ná dearmad gurb é an chéad lá den fhuil mhíosta an chéad lá den timthriall
míosta.
Pléigh agus scríobh síos freagraí do ghrúpa ar an gceist seo a leanas:
Ar thug tú aon rud suimiúil faoi deara faoi thimthriall míosta an chailín seo?
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FREAGRAÍ AR CHEACHT 15 BILEOG OIBRE 1

AN DIALANN MÍOSTRAITHE
Seiceáil gur cuireadh gach X dearg isteach i gceart agus go bhfuil dath glas curtha ar na dátaí
oiriúnacha trí thagairt a dhéanamh do na dialanna míostraithe agus do tháblaí na bhfreagraí
thíos.
Thosaigh fuil mhíosta dheiridh Hazel an 3 Eanáir; is 21 lá fad a timthriall mhíosta
agus maireann a fuil mhíosta 6 lá.
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1
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2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

x x x x x x

Eanáir

x x x x x x

Feabhra

x x x x x x

Márta
Aibreán

x x x x x x
x x x x

x x

Hazel

Laethanta Míostraithe
Na Xanna dearga
(An dá dháta san áireamh)

An t-am is torthúla
Daite glas
(An dá dháta san áireamh)

Nóta - 4
thimthriall san
achar ama

3 - 8 Eanáir
24 - 29 Eanáir
14 - 19 Feabhra
7 - 12 Márta
28 Márta - 2 Aibreán

8 - 12 Eanáir
29 Eanáir - 2 Feabhra
19 - 23 Feabhra
12 - 16 Márta

n

n

n

Tá timthriall gearr ag Hazel mar sin d’fhéadfadh sí ubhsceitheadh i rith a fuil mhíosta agus
d’fhéadfadh sí éirí torrach le linn an ama seo.
Is féidir le speirm maireachtáil suas le seacht lá laistigh de chorp na mná, sna coinníollacha
cearta.
D’fhéadfadh go n-éireodh sí torrach dá mbeadh caidreamh collaí aici i ndiaidh a fuil 		
mhíosta freisin.

Thosaigh fuil mhíosta dheiridh Apple an 10 Eanáir, is 25 lá fad a timthrialla mhíosta
agus maireann a fuil mhíosta 5 lá.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

x x x x x

Eanáir

x x x x x

Feabhra

x x x x x

Apple

Laethanta Míostraithe
Na Xanna dearga
(An dá dháta san áireamh)

An t-am is torthúla
Daite glas
(An dá dháta san áireamh)

Nóta - Tosaíonn
timthriall an Mhárta an
chéad lá den mhí

10 - 14 Eanáir
4 - 8 Feabhra
1 - 5 Márta

19 - 23 Eanáir
13 - 17 Feabhra
10 - 14 Márta

n

n

n

Tá timthriall níos giorra ag Apple freisin agus d’fhéadfadh sí ubhsceitheadh ceithre lá tar 		
éis a fuil mhíosta, mar sin dá mbeadh caidreamh collaí aici i rith a fuil mhíosta d’fhéadfadh
go n-éiríodh sí torrach le linn an ama seo.
Is féidir le speirm maireachtáil suas le seacht lá laistigh de chorp na mná, sna coinníollacha
cearta.

SLÁINTE
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Márta

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

D’fhéadfadh go n-éireodh sí torrach dá mbeadh caidreamh collaí aici tar éis a fuil mhíosta.

Thosaigh fuil mhíosta dheiridh Cherry ar an 5 Eanáir, is 32 lá fad a timthrialla míosta
agus maireann a fuil mhíosta 4 lá.
1

Eanáir
Feabhra

2

3

4

5

6

7

8

9

x x x x
x x x x
x x x x

Márta

x x x x

Aibreán

Cherry

n
n

n

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Laethanta Míostraithe
Na Xanna dearga
(An dá dháta san áireamh)

An t-am is torthúla
Daite glas
(An dá dháta san áireamh)

5 - 8 Eanáir
6 - 9 Feabhra
10 - 13 Márta
11 - 14 Aibreán

21 - 25 Eanáir
22 - 26 Feabhra
26 - 30 Márta

Tá timthriall míosta níos faide ag Cherry ná mar atá ag Hazel agus Apple.
Is féidir le speirm maireachtáil suas le seacht lá laistigh de chorp na mná, sna coinníollacha
cearta.
Cé go bhféadfadh sé go bhfuil timthriall rialta ag Cherry, is féidir le go leor rudaí tionchar
a bheith acu ar ubhsceitheadh; ciallaíonn sé seo go mb’fhéidir nach mbeifí in ann an t-am
is torthúla aici a thuar.
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EOLAS BREISE DON
MHÚINTEOIR CEACHT 15

TUISCINT AR THORTHÚLACHT MNÁ
Is féidir le rud ar bith a mbíonn tionchar aige ar shláinte fhisiciúil nó mhothúchánach mná
ubhsceitheadh agus fuil mhíosta a mhoilliú nó a spreagadh.
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Gnéithe ar féidir leo tionchar a bheith acu ar thús ubhsceite nó é a mhoilliú
P

Strus

P

Caitheamh tobac

P

Brú maidir le scrúduithe

P

Droch-réimeas bia

P

Bheith trí chéile ó thaobh mothúcháin de

P

Tinneas ainsealach

P

Méala

P

Ionfhabhtuithe Gnéas-Tarchurtha (STI)

P

Aerthaisteal

P

Cógas (moltar ceist a chur ar ghairmí
sláinte maidir le tionchar cógais)

P

Sealobair

Pointí le tacú leis an bhfoghlaim
Is féidir leis an timthriall míosta a bheith idir 21 agus 40 lá - níl timthriall 28 lá ag gach bean
Is féidir le timthriallta míosta mná óga a bheith an-mhírialta.
Is é an chéad lá de fhuil mhíosta an chéad lá de thimthriall míosta mná.
Bíonn ubhsceitheadh ann 12-16 lá roimh an gcéad fhuil mhíosta eile; is é seo an t-am is torthúla i 		
dtimthriall míosta mná.
Bíonn pian ar chailíní/mhná áirithe ar thaobh amháin den bholg thart ar uair an ubhsceite. Tugtar Mit
telschmerz air seo agus is féidir é a úsáid le torthúlacht a chur in iúl in éineacht le gnéithe eile.
Tagann athrú ar am ubhsceite gach timthriall, ag brath ar fad an timthrialla agus raon gnéithe 		
seachtracha nach mbeidh smacht ar bith ag an mbean orthu.
Is féidir leis an am sula n-ubhsceitheann an bhean a bheith éagsúil, .i. a bheith níos faide nó níos giorra
de bharr na ngnéithe thuas; dá bharr seo ní modh iontaofa é ríomhanna matamaiticiúla astu féin chun
ubhsceitheadh a thuar. Tá a timthriall sainiúil féin ag gach bean, agus beidh tionchar ag na gnéithe atá
in ann ubhsceitheadh a athrú ar mhná ar bhealaí éagsúla.
Mar gheall go bhfuil fuil mhíosta mhírialta ag an chuid is mó de mhná óga, bíonn sé an-deacair acu
fios a bheith acu cén uair a bhíonn siad torthúil.
Cuirtear síneadh leis an am torthúil i dtimthriall mná mar gheall gur féidir le speirm maireachtáil ar
feadh cúig go dtí seacht lá laistigh de chorp na mná sna coinníollacha cearta. Mar sin is féidir leis an
am torthúil i dtimthriall mná a bheith idir seacht agus deich lá gach timthriall.
Mar gheall ar roinnt ceisteanna sláinte, tá sé tábhachtach go mbeadh mná ar an eolas maidir le dátaí
agus patrún a dtimthrialla mhíosta.
Bíonn tionchar dearfach ag stíl mhaireachtála shláintiúil - lena n-áirítear réimeas bia cothrom, roinnt
gníomhaíochta fisiciúla agus a ndóthain scíthe - ar thorthúlacht.
Is féidir le caitheamh toitíní tionchar a bheith aige ar thorthúlacht mná; bíonn baint aige le meáchan
íseal i leanaí nuair a beirtear iad.
Cuidíonn sé le bean agus a páirtí toircheas a phleanáil nó a sheachaint tráth ar bith sa saol má thu		
igeann siad conas a oibríonn torthúlacht mná.
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Múcas tiubh tirim nó
méid beag de

FUIL MHÍOSTA

07

IGIN
ÉASTRA

14

21

Éiríonn múcas níos tibhe agus tumógach

TOSAÍONN SÉ AG BRISEADH SÍOS

PRÓ
I
G
EISTÉ
ARÓN

L.H. SPREAGANN SÉ CORPUS LUTEUM

UBHSCEITHEADH
CORPUS LUTEUM

TIUBH / SAIBHIR

AN tAM IS TORTHÚLA

Tagann cuma uisciúil air - cothaíonn sé speirm agus cabhraíonn sé
leo snámh chun dul chomh fada le hubh san fheadán fallópach

AG NEARTÚ

F.S.H. TÉANN AN FALACAIL UBHAGÁNACH IN AIBÍOCHT

LAETHANTA TIMTHRIALLA

AN TIMTHRIALL MÍOSTA - CAD ATÁ AG TARLÚ AGUS CÉN ÁIT I dTIMTHRIALL 28 LÁ

AN INCHINN
AN tUBHAGÁN
AN tÚTARAS

28

AN INCHINN
Spreagann leibhéal íseal de
hormóin gnéis bhaineanna an
fhaireog phiotútach san inchinn
chun hormóin spreagthacha a
scaoileadh
FSS - Hormón
Falacailspreagthach
LH Hormón Lúitéinitheach

AN tUBHAGÁN
Scaoileann sé éastraigin roimh
ubhsceitheadh agus i ndiaidh
ubhsceite scaoileann sé an
corpus luteum, nó an méid
den fhalacail (ubh) atá fágtha,
próigeistéarón

AN tÚTARAS
Déanann éastraigin líneáil an
útarais níos tibhe
Déanann próigeistéarón forbairt
bhreise uirthi

AN CEIRBHEACS
Tarlaíonn athruithe sa mhúcas
ar feadh an timthrialla faoi
thionchar éastraigine agus
próigeistéaróin

TORTHÚLACHT
Is é an tréimhse is torthúla den
timthriall ná 12-16 lá roimh an
gcéad fhuil mhíosta eile
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CEACHT A SÉ DÉAG
MODHANNA FRITHGHINIÚNA I
Aidhm:
Feasacht na mac léinn a mhéadú maidir le
raon de na modhanna frithghiniúna atá ar fáil
agus iniúchadh a dhéanamh ar chumarsáid
maidir le frithghiniúint a úsáid i gcomhthéacs
dlúthchaidrimh

84

Beidh mic léinn ábalta:
i) Fios a bheith acu faoi raon na modhanna
frithghiniúna atá ar fáil faoi láthair
ii) An difríocht a aithint idir modhanna 		
frithghiniúna hormónacha, bacainneacha
agus eile
iii) Léirthuiscint a bheith acu ar na deacrachtaí
a d’fhéadfadh a bheith ag lánúin maidir le
ceisteanna frithghiniúna a phlé
iv) Fiosrú a bheith déanta acu ar steiréitíopa
inscní a shamhlú i dtaca le freagracht as
frithghiniúint

Ábhair do Mhic Léinn:
Ceacht 16 Bileog Oibre 1 – Cumarsáid maidir le
Frithghiniúint

Ábhair do Mhúinteoirí:
Eolas Breise don Mhúinteoir Ceacht 16
- Modhanna Frithghiniúna I
TRUS

TRUST / ACMHAINN TEAGAISC – AG CAINT FAOI CHAIDREAMH, AG CUR TUISCEANA AR CHÚRSAÍ GNÉASACHTA

Torthaí Foghlama:

T DVD

		

An DVD TRUST

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir
Caithfidh eolas maidir le frithghiniúint a bheith ag
daoine óga le roghanna sláintiúla a dhéanamh; ní leor
eolas ann féin áfach. Caithfear tacaíocht a thabhairt
do dhaoine óga freisin dearcadh agus scileanna a
fhorbairt le roghanna freagracha a dhéanamh maidir le
gníomhaíocht ghnéasach, lena n-áirítear frithghiniúint a
úsáid. Cuirfidh sé seo ar a gcumas an t-eolas a úsáid i
gcomhthéacs a saol féin.
Níl a leithéid de rud ann agus ‘caidreamh collaí sábháilte’,
díreach ‘caidreamh collaí níos sábháilte’. Is é an t-aon
bhealach le bheith cinnte go ndéanfar toircheas gan
choinne nó ionfhabhtú gnéas-tarchurtha a sheachaint
ná staonadh ó chaidreamh collaí agus dlúth-theagmháil
chollaí.
Má roghnaíonn daoine a bheith gníomhach go
gnéasach, ní féidir an ghníomhaíocht sin a dhéanamh
níos sábháilte ach amháin má bhíonn dearcadh freagrach
ag an mbeirt, lena n-áirítear frithghiniúint a phlé. Tá sé
tábhachtach go mbeadh fir óga agus mná óga araon
den tuairim go bhfuil sé ar a gcumas frithghiniúint agus
úsáid earraí frithghiniúna a phlé.
Léirigh taighde go mbíonn sé deacair ag fir agus ag mná
óga labhairt faoi fhrithghiniúint. Is féidir le hiniúchadh
maidir leis na deacrachtaí sin a bheith mar an chéad
chéim chun scileanna a fhorbairt le baic chumarsáide
mar sin a shárú.

NÓS IMEACHTA
1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl. Meabhraigh nach bhfuil an
t-eolas ar frithghiniúint sa cheacht seo ach ar mhaithe
le cuspóirí ginearálta amháin agus gur chóir rogha
frithghiniúnach duine aonair a thógáil i gcomhairliúchán
le gairmí sláinte oiriúnach.

2. Ransú Smaointe

Iarr ar mhic léinn ransú smaointe a dhéanamh ar
na modhanna frithghiniúna ar fad atá ar eolas acu.
Scríobh moltaí ar an gclár/smeach-chairt. Iarr ar na mic
léinn na modhanna a rangú i dtrí ghrúpa - Hormónach,
Bacainneach agus Eile, ag tagairt don Eolas Breise don
Mhúinteoir do Cheacht 16.

TRUS

T DVD

3. DVD

Taispeáin an DVD TRUST - an rannán ar Shláinte Ghnéis/
Frithghiniúna, ag críochnú leis an méid a deir an síceolaí
David Coleman faoi chumarsáid maidir le frithghiniúint.

4. Cás-Staidéar

Roinn na mic léinn ina ngrúpaí beaga.

Tabhair na mic léinn ar ais chuig an ngrúpa iomlán.
Faigh aiseolas ó gach grúpa agus déan na ceisteanna
seo a leanas a phlé:

Pointí le Plé:
n

I gcaidreamh, cén t-am is fearr chun labhairt faoi
fhrithghiniúint agus earraí frithghiniúna a úsáid?

n

Cé atá freagrach as an bplé seo?

n

Cad a cheapann tú faoi dhaoine a mbíonn coiscíní
ar iompar acu ach nach bhfuil i gcaidreamh?

n

Cén uair a bhféadfadh daoine áirithe smaoineamh
ar úsáid a bhaint as frithghiniúint éigeandála?

n

Cad iad na buntáistí agus na míbhuntáistí a
bhaineann le frithghiniúint éigeandála?

SLÁINTE
GHNÉIS

Tabhair cóip de Cheacht 16 Bileog Oibre 1 – Cumarsáid
maidir le Frithghiniúint do gach grúpa mac léinn. Iarr
orthu an scéal a léamh agus na ceisteanna a ghabhann
leis a phlé ina ngrúpa.

5. Conclúid

Iarr ar mhic léinn machnamh a dhéanamh ar rud éigin
a d’fhoghlaim siad sa cheacht agus an tionchar a
d’fheadfadh a bheith aige ar a gcaidrimh amach anseo.
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CUMARSÁID MAIDIR LE FRITHGHINIÚINT

86

Tá Lisa (18) agus Stiofán (19) ag siúl amach le chéile le tamall fada. Ba chairde iad
sular éirigh siad mór le chéile agus bhí siad in ann labhairt lena chéile faoi rud ar bith.
Anois tá siad i mbun teagmhála gnéasaí níos dlúithe agus tá imní ar Lisa faoin toradh
a bheidh leis. Níl ann ach nach féidir léi a rá amach go bhfuil sí ag iarraidh labhairt faoi
fhrithghiniúint. Níl a fhios aici an ndéanann Stiofán talamh slán de go bhfaighidh sí an
piolla nó an rachaidh seisean amach chun coiscíní a cheannach. Tá sí ag iarraidh labhairt
leis faoi, ach níl sé chomh éasca agus a bheifeá ag súil leis. Níl a fhios aici ar chóir di dul
amach agus coiscíní a fháil í féin, ach bheadh náire uirthi dá bhfaigheadh duine éigin
amach faoi – agus cad a cheapfadh Stiofán faoi?
Tá roinnt rudaí ag cur as do Stiofán freisin. Bhí sé sách deacair coiscíní a cheannach ach
tá sé níos neirbhísí go ndéanfaidh sé rud éigin mícheart nuair a tharlóidh an beart. Tá
an iomarca náire air labhairt le Lisa ach níl sé ag iarraidh riosca ar bith a thógáil. B’fhéidir
go bhfaigheadh Lisa an piolla agus ansin ní bheidh orthu imní a bheith orthu faoi
choiscíní. Nach réiteodh sé sin gach rud? Fiú amháin mura bhfuil sí ag iarraidh an piolla
a thógáil, tá frithghiniúint éigeandála ann i gcónaí. Nach leor é sin?

A

Cén fáth a bhfuil sé deacair ag Lisa agus ag Stiofán labhairt 				
lena chéile? Cad atá ag déanamh imní dóibh?

B

Cad a dhéanfadh an comhrá seo níos éasca eatarthu?

C

An bhfuil sé tábhachtach go labhródh Lisa agus Stiofán faoi fhrithghiniúint 		
sula mbeidh caidreamh collaí acu?

D

An ‘réiteodh sé gach rud’ dá dtógfadh Lisa an piolla?

E

Cén fáth nach maith an smaoineamh a bheadh ann a bheith ag brath ar
fhrithghiniúint éigeandála (ar a dtugtar piolla na maidine dár gcionn go minic)
seachas gnáthmhodh frithghiniúna a úsáid?

EOLAS BREISE DON
MHÚINTEOIR CEACHT 16

MODHANNA FRITHGHINIÚNA I
Hormónach

Bacainneach

Eile

Piolla
Paiste
Fáinne
Instealladh
Ionchlannán
Córas ionútarach (IUS-Mirena)

Diafram
Caidhp
Coiscín baineann
Coiscín fireann

Fearas frithghiniúnach
ionútarach (IUCD - corna
copair)
Aimridiú fear
Aimridiú ban
Pleanáil clainne nádúrtha

N.B. Luann daoine óga ‘Tarraingt Amach’ (an bod a thabhairt amach as an bhfaighin roimh sheadadh) uaireanta
mar chineál frithghiniúna. Ní mholtar an cineál frithghiniúna seo mar gheall go bhféadfaí speirm a scaoileadh
roimh sheadadh, agus toircheas a bheith ann dá bharr.

SLÁINTE
GHNÉIS

Catagóirí frithghiniúna agus samplaí laistigh de gach catagóir

Níos mó sonraí maidir le modhanna hormónacha
Comh-mhodhanna hormónacha
(éastraigin agus prógaistigin)

Modhanna prógaistigin amháin

Comhphiolla frithghiniúnach béil

Piolla prógaistigine amháin (mionphiolla)

Paiste frithghiniúnach

Instealladh frithghiniúnach

Fáinne faighne

Ionchlannán frithghiniúnach (slat)
Córas ionútarach

Frithghiniúint Éigeandála

Tá dhá rogha ann maidir le frithghiniúint éigeandála
- an piolla frithghiniúna éigeandála agus an fearas
frithghiniúnach ionútarach (IUCD / an corna copair).
In Éirinn is é an príomhchineál frithghiniúna éigeandála
ná an piolla frithghiniúna éigeandála (ECP): piolla
amháin ina bhfuil an hormón prógaistigin. Caithfidh
dochtúir é a ordú agus ba chóir é a thógáil laistigh
de 72 uair an chloig ón tráth a ndeachthas i mbun
gníomhaíochta gnéasaí gan chosaint a bhfuil baol
toirchis ann dá bharr. Dá luaithe a thógtar é is é is
éifeachtaí atá sé.
Oibríonn an ECP trí scaoileadh uibhe a stopadh nó
trí ionchlannú uibhe toirchithe sa bhroinn a stopadh.
Má chreideann daoine go dtosaíonn beatha ag
an bpointe toirchithe is féidir nach mbeidh siad
ag iarraidh an cógas seo a úsáid.

Má úsáidtear an ECP níor chóir é sin a dhéanamh ach
i gcás éigeandála, nuair a theipeann ar an bpríomhmhodh frithghiniúna. Níor chóir a bheith ag brath air
mar mhodh frithghiniúna rialta.

Coiscíní a Úsáid

Déantar tagairt d’úsáid coiscíní sa chás-staidéar.
Déanfar plé níos mionsonraithe air seo sa chéad
cheacht eile.
Tá cur síos ar úsáid cheart coiscíní sa DVD TRUST agus
san Eolas Breise don Mhúinteoir Ceacht 17.
Le léiriú ar úsáid coiscíní a fháil ar DVD, is féidir
leat cóip saor in aisce a ordú de “The Facts - A
Sex Education Resource” ón nGníomhaireacht um
Thoirchis Ghéarchéime.
www.crisispregnancy.ie
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CEACHT A SEACHT DÉAG
MODHANNA FRITHGHINIÚNA II
Aidhm:
Eolas na mac léinn a fheabhsú maidir le raon
na modhanna frithghiniúna atá ar fáil agus na
gnéithe ar féidir tionchar a bheith acu ar rogha
duine maidir le frithghiniúint.
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Beidh mic léinn ábalta:
i) Tuiscint níos fearr a bheith acu ar an raon
modhanna frithghiniúna atá ar fáil agus
ar roinnt de na buntáistí agus míbhuntáistí a
bhaineann leo
ii) A thuiscint go mbraitheann rogha 		
frithghiniúna daoine ar go leor gnéithe lena
n-áirítear sláinte, stíl mhaireachtála, 		
creideamh, dearcadh agus luachanna

Ábhair do Mhic Léinn:
Ceacht 17 Bileog Oibre 1 - Modhanna
Frithghiniúna Atá Coitianta i Measc Daoine Óga
(fótachóipeáilte ar pháipéar A3 agus gearrtha i
stiallacha ar leithligh)
Ceacht 17 Bileog Oibre 2 - Modhanna
Frithghiniúna Breise (fótachóipeáilte ar pháipéar
A3 agus gearrtha i stiallacha ar leithligh)

Ábhair do Mhúinteoirí:
Eolas Breise don Mhúinteoir Ceacht 17
- Modhanna Frithghiniúna II
TRUS
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Torthaí Foghlama:

T DVD

An DVD TRUST

Acmhainní Breise
Bileog Faisnéise FSS –
A Guide to Contraception
www.healthinfo.ie
Bileog agus láithreán gréasáin Think
Contraception (deartha do dhaoine 18-25 bliana
d’aois)
www.thinkcontraception.ie
The Facts - A Sex Education Resource (léiriú ar
úsáid coiscíní ar DVD ag gabháil leis)
R-phost: info@crisispregnancy.ie
Teil: 01 814 6292

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir
Féach eolas cúlra don Mhúinteoir Ceacht 16

1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl. Meabhraigh nach bhfuil an
t-eolas ar fhrithghiniúint sa cheacht seo ach ar mhaithe le
cuspóirí ginearálta amháin agus gur chóir go ndéanfadh
duine aonair rogha frithghiniúna i gcomhairliúchán le
gairmí sláinte oiriúnach.

n

Ceisteanna sláinte
Riochtaí leighis a chiallóidh nach mbeidh 		
an fhrithghiniúint seo oiriúnach do dhuine, m.sh
brú ard fola, bheith ag caitheamh tobac, ailléirgí,
srl. An bhfuil aon riochtaí a mbeadh sé thar a
bheith oiriúnach dóibh?

n

Stíl mhaireachtála
Cé hiad na daoine, agus cén chéim den saol
a mbeadh an frithghiniúint seo oiriúnach? Mar
shampla, d’fhéadfadh nach mbeadh daoine a
mbíonn sé de nós acu dearmad a dhéanamh ar
rudaí ag iarraidh an piolla a úsáid, b’fhéidir gurbh
fhearr le daoine nach bhfuil a thuilleadh páistí
uathu modhanna níos fadtéarmaí nó buana, srl. a
úsáid.

n

Creideamh agus luachanna
An bhféadfadh an cineál frithghiniúna seo 		
a bheith an-oiriúnach nó dul i gcoinne creideamh
agus luachanna duine éigin? Mar shampla,
ní bheadh an frithghiniúint seo oiriúnach dá
mbeadh creideamh reiligiúnach agat a dhéanann
frithghiniúint shaorga a chosc nó dá mbeadh
creideamh sláinte agat cosúil le daoine nach maith
leo cur isteach ar an timthriall míosta nádúrtha.

2. Obair i nGrúpaí

Déan cinneadh maidir le líon na modhanna atá tú ag
iarraidh ar na mic léinn taighde a dhéanamh orthu agus
iarr ar na mic léinn dul i ngrúpaí dá réir. Cé nach bhfuil
staonadh san áireamh san eolas a thugtar, is bealach é
le déanamh cinnte nach dtarlóidh giniúint. Tá go leor
daoine óga nach bhfuil gníomhach go gnéasach, agus
mar sin b’fhéidir gur mhaith le múinteoirí staonadh a
chur san áireamh i gceachtar den dá rogha.
Tabhair stiall eolais do gach grúpa ar cheann de na
modhanna roghnaithe nó bain úsáid as bileog/leabhrán
eolais FSS.

Rogha A

Rogha B
Iarr ar na mic léinn staidéar a dhéanamh ar na modhanna
frithghiniúna ar fad thar dhá thréimhse ranga. Léirítear
ceithre mhodh déag i gCeacht 17 Bileog Oibre 1 agus 2.
Gearr stiallacha ó Cheacht 17 Bileog Oibre 1 agus Bileog
Oibre 2 don rogha seo.
Iarr ar gach grúpa machnamh a dhéanamh ar na rudaí
nach mór do lánúin nó do dhuine aonair smaoineamh
orthu má tá siad chun an cineál frithghiniúna a sannaíodh
a úsáid. Cuir na ceannteidil seo a leanas ar an gclár agus
tabhair na samplaí mar leid.

Iarr ar gach grúpa aiseolas a thabhairt. Tabhair cuireadh
don chuid eile den rang ceisteanna a chur ar gach
grúpa.

TRUS

An staidéar mionsonraithe a bheith teoranta do na
modhanna frithghiniúna is mó a úsáideann daoine óga.
Fuair an Irish Study of Sexual Health and Relationships
(2006) amach gurb é an modh frithghiniúna is mó a
úsáideann daoine idir 18-24 bliana d’aois ná an coiscín
fireann, leis an gcomhphiolla ina dhiaidh sin. Bhain
céatadán níos lú úsáid as instealladh, ionchlannán agus
paiste frithghiniúnach. Gearr stiallacha ó Cheacht 17
Bileog Oibre 1 don rogha seo.

SLÁINTE
GHNÉIS

NÓS IMEACHTA

T DVD

3. DVD

Taispeáin an DVD TRUST - an rannán ar Eolas Breise
maidir le Frithghiniúint - leis an bhfoghlaim maidir
le frithghiniúint a úsáideann daoine óga go minic a
atreisiú.

4. Conclúid

Fiafraigh de mhic léinn ‘Cad iad na príomhrudaí a
d’fhoghlaim tú ó cheacht an lae inniu?’
B’fhéidir gur mhaith leat fótachóip de Cheacht 17
Bileoga Oibre 1 agus 2 a thabhairt do gach mac léinn nó
cóip de Leabhrán Eolais FSS - A Guide to Contraception
a thabhairt dóibh.
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CEACHT 17 BILEOG OIBRE 1
MODHANNA FRITHGHINIÚNA A ÚSÁIDEANN DAOINE ÓGA GO MINIC
Ainm

Cad é féin

Conas a oibríonn sé

Comhphiolla

Táibléad ina bhfuil dhá hormón
baineanna (éastraigin agus prógaistigin

Stopann na hormóin ubhsceitheadh (ubh
a scaoileadh) gach mí

Tógtar an comhphiolla ar feadh 21 lá
agus ní thógann tú aon phiolla ar feadh
seacht lá ina dhiaidh sin
Bíonn 21 piolla i bpacáiste
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Ainm

Cad é féin

Conas a oibríonn sé

Paiste frithghiniúnach

Cuirtear paiste tanaí a bhfuil dath
éadrom donn air ar an gcraiceann
uair amháin in aghaidh na seachtaine
ar feadh trí seachtaine gach mí. Tá
dhá hormón ann – éastraigin agus
prógaistigin

Déantar na hormóin a ionsú tríd an
gcraiceann le hubhsceitheadh (scaoileadh
uibhe) a stopadh.

Ainm

Cad é féin

Conas a oibríonn sé

Instealladh frithghiniúnach
Is é an t-instealladh atá ar fáil faoi
láthair ná Depo-Provera

Tugann gairmí cúram sláinte instealladh
ina bhfuil an hormón baineann
prógaistigin uair amháin gach 12
seachtaine

Scaoiltear an hormón prógaistigin isteach
sa chorp go han-mhall le hubhsceitheadh
(scaoileadh uibhe) a chosc

Ainm

Cad é féin

Conas a oibríonn sé

Níl ach paiste frithghiniúnach
amháin ar fáil faoi láthair. Tugtar
Evra air

Ionchlannán frithghiniúnach

Is slat beag solúbtha é a chuirtear
díreach faoin gcraiceann ar an taobh
Níl ach ionchlannán frithghiniúnach istigh de bharr na láimhe. Is féidir é a
amháin ar fáil faoi láthair. Implanon aireachtáil faoin gcraiceann ach níl sé
a thugtar air
le feiceáil

Scaoileann an t-ionchlannán an hormón
baineann prógaistigin, a dhéanann
ubhsceitheadh (scaoileadh uibhe) a
stopadh. Déanann sé an múcas ag muineál
na broinne níos tibhe le go mbeidh sé
níos deacra ag speirm dul isteach, agus
déanann sé líneáil na broinne níos tanaí

Ainm

Cad é féin

Conas a oibríonn sé

An coiscín fireann

Is éard atá sa choiscín ná clúdach de rubar
an-tanaí

Cuirtear ar an éirí é agus stopann sé an
speirm dul isteach i bhfaighin na mná

Déanann an téarma ‘Double Dutch’ tagairt don chur chuige déchosanta maidir le frithghiniúint. Is é an ceann is coitianta ná an comhphiolla frithghiniúna
agus coiscín a úsáid ag an am céanna. Tugann sé seo an chosaint is fearr in aghaidh toirchis agus STI do dhaoine atá gníomhach go gnéasach. Is é an t-aon
mhodh atá 100% éifeachtach, áfach, chun toircheas agus STI a sheachaint ná staonadh ó dlúth-theagmháil ghnéasach

Buntáistí

Le húsáid cúramach
éireoidh níos lú ná bean
amháin as 100 torrach i
gcaitheamh bliana
Le húsáid nach bhfuil
chomh cúramach
éireoidh 3 ban nó níos
mó as gach 100 torrach i
gcaitheamh bliana

n
n

n

n

Ní chuireann sé isteach ar 		
chaidreamh collaí
Úsáideach do mhná ar féidir brath
orthu piollaí a thógáil ar bhonn 		
laethúil
Go minic laghdaítear cur fola, pian
ó fhuil mhíosta agus teannas
réamh-mhíosta
Tugann sé cosaint in aghaidh 		
ailse sna hubhagáin agus sa bhroinn
agus roinnt ionfhabhtuithe
peilbheacha

Éifeachtacht

Buntáistí

Le húsáid chúramach, tá
sé chomh hiontaofa leis
an gcomhphiolla: 99%
éifeachtach

n
n

n

Ní chuireann sé isteach ar 		
chaidreamh collaí
Is féidir go mbeidh sé níos éasca 		
cuimhneamh air - cuirtear ar an
gcraiceann é uair amháin in aghaidh
na seachtaine ar feadh trí seachtaine
Is modh frithghiniúna é 			
a bhfuil sé éasca éirí as

Éifeachtacht

Buntáistí

Éireoidh níos lú ná bean
amháin as gach 100 torrach
i gcaitheamh bliana

n
n
n

Ní chuireann sé isteach ar 			
chaidreamh collaí
Is féidir go dtugann sé cosaint
i gcoinne ailse na broinne
Úsáideach do mhná a dhéanann 		
dearmad an piolla a thógáil

Míbhuntáistí
n
n

n

n

Míbhuntáistí
n
n
n
n

Buntáistí

I rith na dtástálacha
tosaigh, níor tuairiscíodh
toircheas ar bith

n
n
n

Ní chuireann sé isteach ar 		
chaidreamh collaí
Oibríonn sé ar feadh suas le trí bliana
Is féidir leis an phian a théann le fuil
mhíosta a laghdú

n
n
n

Buntáistí

Le húsáid chúramach,
éireoidh 2 bhan as gach 100
torrach i gcaitheamh bliana
Le húsáid nach bhfuil
chomh cúramach
éireoidh 2 go 25 bean
as gach 100 torrach i
gcaitheamh bliana

n
n

n
n

Níl oideas ag teastáil
D’fhéadfadh go ndéanfadh sé an dá 		
pháirtí a chosaint ó STI lena n-áirítear
VEID
D’fhéadfadh sé cosaint a thabhairt in
aghaidh ailse an cheirbheacs
Is féidir leis an bhfear freagracht
a ghlacadh as frithghiniúint

Is féidir le duine a bheith ag cur fola go 		
mírialta dá bharr
Ní féidir éirí as ar an toirt sa chás 			
go mbeidh fo-iarmhairtí ann
D’fhéadfadh go dtógfadh sé píosa ama 		
sula mbeidh fuil mhíosta agus torthúlacht 		
ar ais mar is gnách dóibh
Ní thugtar cosaint in aghaidh STI

Míbhuntáistí
n

n
n

Éifeachtacht

Níl sé oiriúnach do mhná a bhfuil 			
brú ard fola ag dul dóibh
Is féidir é a fheiceáil ar an gcraiceann
Tá sé níos daoire ná an piolla
Ní thugtar cosaint in aghaidh STI

Míbhuntáistí

n

Éifeachtacht

D’fhéadfadh roinnt fo-iarmhairtí beaga
sealadacha a bheith ag mná
Is féidir le hurlacan, buinneach, 		
antaibheathaigh agus roinnt drugaí
ordaithe eile cur isteach ar éifeachtacht an
mhodha seo
Níl sé oiriúnach do mhná a bhfuil brú
ard fola ag dul dóibh, iad siúd a
chaitheann go trom nó atá os cionn 35
bliana d’aois agus ag caitheamh tobac
nó mná atá i mbun beathú cíche
Ní thugtar cosaint in aghaidh ionfhabhtú
gnéas-tarchurtha (STI)

SLÁINTE
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Éifeachtacht

D’fhéadfadh go mbeadh cur fola mírialta, 		
easpa cur fola, aicne nó meáchan a bheith ar 		
an duine dá bharr
Caithfidh dochtúir a bhfuil oiliúint speisialta 		
aige/aici é a chur isteach agus a bhaint amach
Ní thugtar cosaint in aghaidh STI

Míbhuntáistí
n
n
n

Is féidir le coiscín cur isteach ar chaidreamh collaí
D’fhéadfadh an coiscín sleamhnú díot mura 		
n-úsáidtear i gceart é
Caithfidh an fear tarraingt amach i ndiaidh dó
seadadh agus a bheith cúramach gan seamhan
ar bith a dhoirteadh
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CEACHT 17 BILEOG OIBRE 2
MODHANNA FRITHGHINIÚNA BREISE
Ainm

Cad é féin

Conas a oibríonn sé

Piolla prógaistigine amháin

Táibléad ina bhfuil an hormón
baineann prógaistigin
Tógtar an piolla prógaistigine amháin
gach lá.

Athraíonn an hormón prógaistigin corp
mná le go mbeidh sé deacair ar an
speirm dul isteach sa bhroinn nó don
bhroinn ubh toirchithe a ghlacadh
Cuireann sé cosc ar ubhsceitheadh i
gcás roinnt ban
Caithfear é a thógáil ag an am céanna
gach lá
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Tá 28 piolla i bpacáiste
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Ainm

Cad é féin

Conas a oibríonn sé

Fáinne faighne

Cuireann an bhean í féin fáinne
plaisteach solúbtha trédhearcach
isteach san fhaighin ar feadh trí
seachtaine gach mí

Tá dhá hormón ann - éastraigin agus
prógaistigin - a stopann bean ó ubh a
scaoileadh gach mí (ubhsceitheadh)

Ainm

Cad é féin

Conas a oibríonn sé

An córas ionútarach (IUS)
Níl ach IUS amháin ar fáil faoi
láthair Mirena a thugtar air

Cuirtear fearas beag plaisteach a
scaoileann an hormón prógaistigin
isteach sa bhroinn

Oibríonn sé ar roinnt bealaí difriúla tríd an speirm a stopadh ó bhualadh
leis an ubh, trí mhoill a chur ar an ubh
dul chomh fada leis an mbroinn, nó trí
chosc a chur ar an ubh socrú sa bhroinn

Ainm

Cad é féin

Conas a oibríonn sé

Diafram / caidhpeanna

Cuireann an bhean fearas solúbtha
déanta as rubar nó sileacan, a
úsáidtear le speirmicíd, isteach san
fhaighin

Clúdaíonn sé an ceirbheacs agus
cuireann sé bac ar speirm an ubh a
bhaint amach

Níl ach fáinne faighne amháin ar
fáil faoi láthair Tugtar NuvaRing
air

Buntáistí

Le húsáid chúramach
éireoidh bean amháin
as gach 100 torrach i
gcaitheamh bliana
Le húsáid nach bhfuil
chomh cúramach
éireoidh 4 ban as gach
100 torrach i gcaitheamh
bliana

n
n

n

n

Ní chuireann sé isteach ar 		
chaidreamh collaí
Úsáideach do mhná ar féidir 		
brath orthu piollaí a thógáil 		
ar bhonn laethúil
Úsáideach do mhná nach féidir 		
nó nach bhfuil ag iarraidh 		
éastraigin a thógáil
Is féidir é a úsáid le linn beathú 		
cíche

Míbhuntáistí
n
n

n

n
n

Éifeachtacht

Buntáistí

Le húsáid chúramach
éireoidh níos lú ná bean
amháin as gach 100
torrach i gcaitheamh
bliana
Le húsáid nach bhfuil
chomh cúramach
éireoidh 3 ban nó níos
mó as gach 100 torrach i
gcaitheamh bliana

n

Éifeachtacht

Buntáistí

Éireoidh níos lú ná 2
bhan as gach 1000
torrach i gcaitheamh
bliana

n

n

n

n
n

Tá sé áisiúil ó thaobh ama de, uair
amháin in aghaidh na míosa
Tá sé go maith do mhná a 		
d’fhéadfadh dearmad a dhéanamh
piolla a thógáil gach lá
Cuireann an bhean féin isteach é

Ní chuireann sé isteach ar 		
chaidreamh collaí
Oibríonn sé chomh luath agus a 		
chuirtear isteach é
Is féidir é a fhágáil istigh ar feadh
cúig bliana nó níos mó

Éifeachtacht

Buntáistí

Le húsáid chúramach
éireoidh 2 as gach
100 bean torrach i
gcaitheamh bliana
Le húsáid nach bhfuil
chomh cúramach
éireoidh 2-15 as gach
100 bean torrach i
gcaitheamh bliana

n

n
n

Is féidir é a chur isteach uair ar bith
roimh chaidreamh collaí (b’fhéidir
go mbeidh gá le tuilleadh
speirmicíde)
Is féidir é a athúsáid
Úsáideach do mhná nach mian 		
leo modhanna hormónacha 		
frithghiniúna a úsáid

Caithfear é a thógáil ag an am céanna gach
lá.
D’fhéadfadh go mbeadh frithghiniúint eile 		
ag teastáil má thógtar piollaí níos mó ná 3 		
uair an chloig mall
Is féidir le hurlacan, buinneach agus cógas 		
áirithe cur isteach ar chomh éifeachtach 		
agus atá sé
D’fhéadfadh go mbeadh fuil mhíosta 		
mhírialta ann dá bharr
Ní thugtar cosaint i gcoinne ionfhabhtuithe
gnéas-tarchurtha (STI)

Míbhuntáistí
n
n
n

Níl sé oiriúnach do mhná a bhfuil riochtaí 		
cosúil le brú ard fola orthu
Cosnaíonn sé níos mó ná an piolla
Ní thugtar cosaint i gcoinne STI

SLÁINTE
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Éifeachtacht

Míbhuntáistí
n
n
n

D’fhéadfadh go mbeadh cur fola mírialta 		
ann dá bharr sna chéad chúpla mí
Caithfidh dochtúir a bhfuil oiliúint speisialta
aige/aici é a chur isteach agus a bhaint
Ní thugtar cosaint i gcoinne STI

Míbhuntáistí
n
n

n
n

n
n

Teastaíonn comhairliúchán le dochtúir 		
leis an gcruth agus an cineál ceart a roghnú
Ba chóir an oiriúint a sheiceáil gach bliain 		
agus i ndiaidh toirchis nó má chuireann an 		
bhean go leor meáchain suas nó má 		
chailleann sí go leor meáchain
Teastaíonn speirmicíd bhreise do gach 		
gníomh de chaidreamh collaí
Caithfidh sé fanacht in áit ar a laghad sé 		
uair an chloig i ndiaidh caidreamh collaí ach
gan dul thar tríocha uair an chloig
D’fhéadfadh fadhb a bheith ann maidir le 		
cistíteas i gcás roinnt úsáideoirí
Ní thugtar cosaint in aghaidh STI
93
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Ainm

Cad é féin

Conas a oibríonn sé

Coiscín baineann

Is éard atá i gceist leis an gcoiscín
baineann ná clúdach bog polúireatáin
atá mar líneáil don fhaighin agus don
áit díreach taobh amuigh di

Déanann sé speirm a chosc ó dhul
isteach san fhaighin

Ainm

Cad é féin

Conas a oibríonn sé

An corna (IUCD)

Fearas beag déanta as copar agus
plaisteach a chuirtear isteach sa
bhroinn

Oibríonn sé trí speirm a stopadh ó
bhualadh leis an ubh, trí mhoill a chur ar
an ubh dul chomh fada leis an mbroinn,
nó is féidir leis cosc a chur ar ubh socrú
sa bhroinn

Ainm

Cad é féin

Conas a oibríonn sé

Modhanna nádúrtha

Is éard a bhíonn i gceist ná
na hamanna torthúla agus
neamhthorthúla den timthriall míosta
a thaifeadadh le pleanáil a dhéanamh
ar cén uair a thógfar bearta breise le
toircheas a sheachaint
Níl gá le hidirghabháil cheimiceach
nó leighis

Déanann bean taifead laethúil ar
theocht a coirp, athruithe sa mhúcas ón
gceirbheacs agus comharthaí ubhsceite
eile
Cabhraíonn sé seo léi a aithint cén uair
is torthúla atá sí agus cén nuair ba chóir
di caidreamh collaí a sheachaint nó
modh bacainneach frithghiniúna a úsáid
(m.sh. coiscín nó diafram)

Ainm

Cad é féin

Conas a oibríonn sé

Aimridiú fear
(vaiseachtóime)

Gnáthamh máinliachta a mbíonn
frithghiniúint bhuan mar thoradh air

Gearrtar na feadáin a iompraíonn
speirm, sa chaoi nach bhfuil speirm sa
seamhan a sheadtar

Ainm

Cad é féin

Conas a oibríonn sé

Aimridiú ban
(ceangal feadánach)

Gnáthamh máinliachta a mbíonn
frithghiniúint bhuan mar thoradh air

Déantar na feadáin fhallópacha,
a iompraíonn na huibheacha ó na
hubhagáin isteach sa bhroinn, a
ghearradh nó a bhlocáil ionas nach
féidir leis na huibheacha dul síos chun
bualadh leis an speirm

Déanann an téarma ‘Double Dutch’ tagairt do chur chuige déchosanta maidir le frithghiniúint - is é an ceann is coitianta ná an comhphiolla
frithghiniúnach agus coiscín a úsáid ag an am céanna. Tugann sé seo an chosaint is fearr in aghaidh toirchis agus STI do dhaoine atá
gníomhach go gnéasach. Is é an t-aon mhodh atá 100% éifeachtach chun toircheas agus STI a sheachaint ná staonadh ó dhlúth-theagmháil
ghnéasach

Buntáistí

Ní dhearnadh aon
staidéar ar mhórscála
ach tugann taighde le
fios gur chóir go mbeadh
sé chomh héifeachtach
leis an gcoiscín fireann

n
n
n
n

Níl oideas ag teastáil
Is féidir é a chur ort am ar bith 		
roimh chaidreamh collaí
D’fhéadfadh sé an bheirt a 		
chosaint ó STI, lena n-áirítear VEID
D’fhéadfadh sé cosaint a thabhairt
in aghaidh ailse an cheirbheacs

Éifeachtacht

Buntáistí

Éireoidh níos lú na
2 bhan as gach 100
torrach i gcaitheamh
bliana

n
n
n

Ní chuireann sé isteach ar 		
chaidreamh collaí
Oibríonn sé chomh luath agus a 		
chuirtear isteach é
Is féidir é a fhágáil istigh ar feadh
cúig bliana nó níos mó

Míbhuntáistí
n
n

n
n

Míbhuntáistí
n
n

n

n

Éifeachtacht

Buntáistí

Le húsáid chúramach
éireoidh 2 bhan as 100
torrach i gcaitheamh
bliana
Le húsáid
nach bhfuil chomh
cúramach
éireoidh 2-20 bean as
100 torrach i gcaitheamh
bliana

n

Éifeachtacht

Buntáistí

Éireoidh thart ar fear
amháin as gach 1000
fear torthúil arís

n

n

n
n

n

Níl fo-iarmhairtí ann mar gheall 		
nach bhfuil hormóin nó fearais ar
bith ag teastáil
Cabhraíonn sé leis an mbean a 		
corp agus a timthriall torthúlachta
a thuiscint
Is féidir é a úsáid le toircheas a 		
phleanáil
Is beag costas nó níl costas ar bith
i gceist leis

Úsáideach do lánúin nach bhfuil ag 		
iarraidh tuilleadh clainne
Is féidir an gnáthamh a dhéanamh
i lialann nó clinic dochtúra faoi 		
éistéiseach logánta

n
n
n
n

D’fhéadfadh go
n-éireodh 1 - 3 ban
as gach 1000 torrach
ag brath ar an gcineál
obráide

n
n

Úsáideach do lánúin nach bhfuil 		
ag iarraidh tuilleadh clainne
Tá éifeacht aige láithreach

Caithfear taifead laethúil a choinneáil
Teastaíonn comhoibriú idir an dá pháirtí
Caithfidh teagascóirí a bhfuil oiliúint 		
speisialta orthu é a mhúineadh
Ní thugtar cosaint in aghaidh STI

Míbhuntáistí
n

n

n

Buntáistí

D’fhéadfadh go mbeadh cur fola mírialta
ann dá bharr
Caithfidh dochtúir a bhfuil oiliúint
speisialta aige/aici é a chur isteach agus a
bhaint amach
Tá baol go mbeidh ionfhabhtú peilbheach
ann má bhíonn níos mó ná páirtí gnéis
amháin i gceist
Ní thugtar cosaint in aghaidh STI

Míbhuntáistí

n

Éifeachtacht

Is féidir go gcuirfidh coiscín isteach ar 		
chaidreamh collaí
Caithfear a dhéanamh cinnte go dtéann bod
an fhir isteach sa choiscín agus ní idir an 		
fhaighin agus an coiscín
Is féidir leis an gcoiscín sleamhnú
Tá sé níos costasaí coiscíní baineanna 		
a cheannach ná coiscíní fireanna

SLÁINTE
GHNÉIS

Éifeachtacht

Meastar gur modh buan atá i gceist 		
mar gheall go bhfuil aisiompú deacair agus
go minic ní oibríonn sé
Ní bhíonn sé éifeachtach nó go 			
mbíonn cúpla mí caite i ndiaidh 			
na hobráide nó nuair a dhéantar deimhin de
nach bhfuil speirm sa seamhan a thuilleadh
D’fhéadfadh go mbeadh sé míchompordach
d’fhear agus go mbeadh at ann ar feadh 		
tréimhse ghearr i ndiaidh na hobráide
Ní thugtar cosaint in aghaidh STI

Míbhuntáistí
n

n
n

Meastar gur modh buan atá i gceist
mar gheall go bhfuil aisiompú deacair
agus go minic ní oibríonn sé
Caithfear fanacht san ospidéal agus tá
ainéistéiseach ginearálta ag teastáil
Ní thugtar cosaint in aghaidh STI
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EOLAS BREISE DON
MHÚINTEOIR CEACHT 17

MODHANNA FRITHGHINIÚNA II
Na modhanna frithghiniúna is coitianta a
úsáideann daoine óga
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Fuair The Irish Study of Sexual Health and Relationships
(Layte et al. 2006) amach gurb iad an coiscín agus an
piolla na modhanna frithghiniúna is coitianta a bhí
in úsáid ag daoine óga 18-24 bliana d’aois. Bhain
céatadán níos ísle úsáid as an instealladh, paiste agus
ionchlannán frithghiniúnach.

96

Úsáid chomhuaineach a bhaint
as frithghiniúint hormónach agus
bhacainneach

Is féidir go mbeidh an téarma ‘Double Dutch’
cloiste ag roinnt mic léinn maidir le frithghiniúint/
coiscíní a úsáid. Déanann sé tagairt don chur chuige
déchosanta ina n-úsáideann lánúin coiscín agus
modh frithghiniúna hormónach (is é an comhphiolla
frithghiniúnach béil is coitianta) ag an am céanna.
Tugann sé seo an chosaint is fearr in aghaidh toirchis
agus STI araon.

Staonadh

Is é an t-aon mhodh atá 100% éifeachtach, áfach,
chun toircheas agus STI a sheachaint ná staonadh ó
dhlúth-theagmháil ghnéasach.

Próigeistéarón agus prógaistigin

Is minic go mbaintear úsáid as na focail prógaistigin
agus próigeistéarón amhlaidh is gurb é an rud céanna
atá i gceist leo; is hormón a bhíonn ann go nádúrtha
é próigeistéarón áfach agus is hormón a chruthaítear
go sintéiseach é prógaistigin a úsáidtear i modhanna
frithghiniúna hormónacha.

Príomhphointí do mhúinteoirí ón DVD TRUST
maidir le coiscíní a úsáid, á dtarraingt ar aird
ag an Dr Mary Short
Caithfear coiscín nua a úsáid gach uair a 		
		mbíonn caidreamh collaí nó dlúthchaidreamh
		gnéasach ag duine. Níor chóir coiscín a úsáid má
		tá an paicéad oscailte nó má tá damáiste déanta
		dó.
n

Bíonn an Marc Cáilíochta CE nó Kite Mark 		
		de Cháilíocht Caighdeán na Breataine ar
		an taobh amuigh den bhosca coiscíní agus ar
		gach paicéad scragaill aonair ar choiscíní 		
		d’ardchaighdeán.
n

Tá dáta éaga ar gach coiscín. Arís, bíonn an dáta
		seo ar an mbosca agus ar an bpaicéad scragaill
		coiscín aonair araon.
n

Caithfear paicéad an choiscín a oscailt go 		
		cúramach mar gheall gur féidir le faobhair 		
		ghéara, cosúil le hingne fada, seoda agus an
		scragall géar ón bpacáistíocht damáiste a 		
		dhéanamh don choiscín.
n

Is féidir le táirgí bunaithe ar ola cosúil le hola
		leanaí, glóthach pheitriliam agus béaldath fiú
		damáiste a dhéanamh den choiscín freisin. 		
		Má bhíonn teagmháil ag ceann ar bith díobh
		seo le coiscín, ba chóir é a chaitheamh uait
		agus ceann nua a chur ort. Chomh maith leis
		sin, níor chóir ach bealaí bunaithe ar uisce nó
		glóthacha speirmicíde bunaithe ar uisce
		a úsáid in éineacht le coiscíní (beidh ‘bunaithe
		ar uisce’/‘water-based’ sonraithe go soiléir ar an
		bpacáistíocht). Is féidir le teas dochar a 		
		dhéanamh den laitéis i gcoiscíní freisin.
n

Beidh an rolladh laitéise ar an taobh amuigh
		nuair atá an coiscín an bealach ceart timpeall.
		Má tá an coiscín an bealach mícheart timpeall
		agus go mbíonn teagmháil aige leis an mbod,
		is féidir go ndéanfaidh sé seamhan agus speirm
		a choinneáil. Sa chás seo, tá sé ríthábhachtach
		an coiscín a chaitheamh amach agus ceann nua
		a úsáid. Má úsáidtear an coiscín den dara huair,
		is féidir toircheas tarlú nó STI a tholgadh.
n

CEACHT A HOCHT DÉAG
TOIRCHEAS GAN CHOINNE

A chur ar chumas na mac léinn na ceisteanna
a bhaineann le toircheas gan choinne agus an
raon tacaíochtaí atá ar fáil a fhiosrú.

Torthaí Foghlama:
Beidh mic léinn ábalta:
i) Machnamh a dhéanamh ar na ceisteanna
ar fad a bhaineann le toircheas gan choinne
do dhaoine óga
ii) Cur amach a bheith acu ar na tacaíochtaí
agus seirbhísí atá ar fáil do dhuine le 		
toircheas gan choinne
		

iii) An chaoi is fearr a mbeidís in ann tacaíocht a
thabhairt do chara a bhfuil toircheas gan
choinne aici a mheas

Ábhair do Mhúinteoirí:

TRUS

Eolas Breise don Mhúinteoir Ceacht 18 Toircheas Gan Choinne
T DVD

An DVD TRUST

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir
Is éard atá i gceist le toircheas géarchéime ná toircheas
a sainmhíníonn an bhean í féin mar géarchéim - bíonn
sé difriúil do gach duine a bhíonn i gceist. Is féidir le
toircheas gan choinne a bheith ina thoircheas géarchéime
nó gan a bheith. Fuair an Staidéar ar Fhrithghiniúint
agus ar Thoirchis Ghéarchéime na hÉireann amach go
raibh toircheas géarchéime ag 28% de dhaoine idir 1845 bliana d’aois a bhí torrach. Bíonn formhór na mná a
mbíonn toircheas géarchéime acu i ndeireadh a gcuid
déaga nó i dtús a gcuid fichidí (Rundle, Leigh, McGee
agus Layte 2004).

Go traidisiúnta glacadh le toircheas géarchéime mar
fhadhb a bhí ag mná; tá go leor fir óga ann áfach a
raibh toircheas géarchéime ag a bpáirtithe agus a
bheidh in ann tacú lena bpáirtí agus a bheith in ann
labhairt faoina mothúcháin féin i leith an toirchis.
Is é ráta toirchis na ndéagóirí ná líon na gcailíní 15 go 19
mbliana d’aois a éiríonn torrach gach bliain. In Éirinn, tá
an ráta seo cobhsaí go leor le 15 bliana anuas, sin thart
ar 21 déagóir as gach 1000 ag éirí torrach gach bliain
(Tuarascáil Staitistiúil na Gníomhaireachta um Thoirchis
Ghéarchéime 2006).

SLÁINTE
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Aidhm:

Sna deich mbliana ó 1997 - 2007, lean thart ar 78% de
na déagóirí a d’éirigh torrach ar aghaidh leis an toircheas
agus thug siad a bpáiste ar an saol agus d’fhág 22%
de na déagóirí an tír i gcomhair ginmhillte. Tá líon na
bpáistí a thugtar le huchtú in Éirinn an-bheag. In 2006,
d’uchtaigh daoine nach raibh gaol acu leo 69 páiste
Éireannacha. (Uaireanta déanann daoine a bhfuil gaol
acu leis na páistí, mar shampla, a n-aintín nó a n-uncail,
na páistí a uchtú.)
Ní bhíonn gach toircheas i measc déagóirí gan choinne
agus gan iarraidh. Mar sin féin, áfach, is fadhb
shuntasach atá i gceist le toircheas gan choinne i measc
déagóirí agus bíonn costas mothúchánach agus sóisialta
i gceist do na hógánaigh atá i gceist, dá muintir agus
don tsochaí.
Is é an aidhm atá leis an gceacht seo ná a chur ar chumas
daoine óga machnamh a dhéanamh ar na ceisteanna a
bhaineann le toircheas gan choinne agus an cur amach
atá acu maidir le raon na dtacaí atá ar fáil dóibh siúd a
mbíonn toircheas géarchéime acu a mhéadú.
N.B. Caithfear a bheith íogair agus an t-ábhar seo á phlé
mar gheall go bhféadfadh taithí phearsanta a bheith ag
na mic léinn nó ag a muintir ar an gceist seo.
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1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl. Bain úsáid as na nótaí don
mhúinteoir leis an méid atá i gceist leis an téarma
‘toircheas gan choinne’ a shoiléiriú.

2. Machnamh Pearsanta
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Abair leis na mic léinn a gcuid súile a dhúnadh, a gcosa
a chur ar an talamh agus díriú ar a n-anáil. Iarr orthu
smaoineamh ar chara maith. Ansin iarr orthu a shamhlú
go bhfuil a gcara díreach tar éis a rá leo go bhfuil sí ag
súil le páiste, nó i gcás cara fir, go bhfuil a chailín ag súil
le páiste.
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TRUS

NÓS IMEACHTA

Cén freagra a thabharfá air/uirthi ar dtús?

n

Cén freagra ba mhian leat a thabhairt?

n

Cén freagra is dócha a thabharfadh sé/sí?

n

Cad iad na himpleachtaí dar leat a bheidh aige seo
air/uirthi amach anseo?

n

Conas is fearr a mbeifeá in ann tacú léi/leis?

Cuir na ceisteanna ar an gclár/smeach-chairt.
Iarr ar mhic léinn dul ina ngrúpaí beaga agus na freagraí
a raibh siad ag machnamh orthu a roinnt maidir le gach
ceist.
Iarr ar na grúpaí a dtorthaí a roinnt leis an gcuid eile
den rang.

Pointí le Plé:
n

Cad iad na mothúcháin atá ag teacht chun cinn i
do ghrúpa?

n

Cad iad na tacaíochtaí/comhairle atá ag teacht
chun cinn i do ghrúpa?

3. DVD

Taispeáin an DVD TRUST - cuid ar Shláinte Ghnéis/
Toirchis Ghéarchéime - agallamh leis an gcomhairleoir
um Thoirchis Ghéarchéime.

n

Cad iad na príomhphointí a rinne an comhairleoir
(m.sh raon na dtacaíochtaí atá ar fáil, an gá atá le
plean praiticiúil a dhéanamh, srl.)?

n

Cén áit eile a bhféadfadh duine óg tacaíocht
phearsanta a fháil sa chás seo?

n

Cad iad na ceisteanna a d’fhéadfadh a bheith i
gceist don duine óg agus é/í á rá lena m(h)uintir?
Cén cur chuige a d’fhéadfaidís a úsáid lena rá?

n

Cén áit a bhféadfadh duine óg tacaíocht ghairmiúil
a fháil?

n

Cad a bheadh gach seirbhís in ann a chur ar fáil?
Mar shampla, d’fhéadfadh dochtúir ginearálta/altra
eolas a thabhairt maidir leis na roghanna atá ar fáil
i leith an toirchis, comhairle maidir le sláinte má
leantar ar aghaidh leis an toircheas (aigéad fólach,
cur amach ar cheisteanna sláinte teaghlaigh
ábhartha, cothú, éirí as caitheamh tobac, úsáid
drugaí agus alcóil nó iad a laghdú, monatóireacht
leanúnach ar shláinte na máthar agus an fhéatais).

Léigh amach na ceisteanna seo a leanas:
n Conas a d’aireofá ar chloisteáil an nuachta seo?
n

T DVD

D’fhéadfadh seirbhísí comhairliúcháin 		
eolas a thabhairt maidir leis na roghanna atá ar fáil
i leith an toirchis. D’fhéadfaidís tacaíocht a 		
thabhairt ó thaobh insint do dhaoine faoin
toircheas, tacaíocht maidir le pleanáil a dhéanamh
don todhchaí agus nasc a dhéanamh le 		
gníomhaireachtaí eile.

4. Conclúid

Abair leis na mic léinn machnamh a dhéanamh ar an
gceacht:
“Rud amháin a d’fhoghlaim mé inniu ná ...”

EOLAS BREISE DON
MHÚINTEOIR CEACHT 18

TOIRCHEAS GAN CHOINNE

Tá comhairliúchán i dtaca le toircheas géarchéime ar fáil saor in aisce d’fhir agus do
mhná. Tá sé seo ar fáil beag beann ar a n-aois, a n-ioncam nó a n-áit chónaithe. Tá
an comhairliúchán ar fáil i níos mó ná 50 ionad ar fud na tíre. Tabhair cuairt ar www.
positiveoptions.ie nó seol teachtaireacht saor in aisce leis an bhfocal “list” chuig
50444 le liosta na seirbhísí a fháil. Cuireann go leor liachleachtóirí agus dochtúirí
ginearálta seirbhísí ar fáil do mhná a bhfuil toircheas gan choinne acu freisin.
Tá seisiún comhairliúcháin i dtaca le toircheas géarchéime faoi rún; tá teorainneacha
ann maidir le rúndacht áfach má tá an duine 17 mbliana d’aois nó faoina bhun agus
í torrach. Oibreoidh an chuid is mó de sheirbhísí comhairliúcháin leis an gcailín nó
leis an lánúin, agus tabharfar tacaíocht dóibh a dtuismitheoirí a chur ar an eolas
faoina gcás, ach bíonn beartais difriúla ag seirbhísí difriúla. Mura bhfuil duine óg
cinnte faoin mbeartas sa tseirbhís áitiúil, is maith an rud a bheadh ann glaoch a
chur agus fiafraí díobh. Má éiríonn comhairleoir buartha maidir le sábháilteacht an
chliaint (is cuma cén aois atá sé/sí) nó maidir le sábháilteacht duine eile, tá iallach
orthu é a chur in iúl d’oibrí sóisialta.

SLÁINTE
GHNÉIS

Seirbhísí Comhairliúcháin um Thoirchis Ghéarchéime

Gníomhaireachtaí Comhairliúcháin Bradacha
Is éard atá i gceist le gníomhaireachtaí comhairliúcháin bradacha ná eagraíochtaí a
chuireann seirbhís ‘chomhairliúcháin’ i dtaca le toircheas géarchéime ar fáil a bhfuil
clár oibre rúnda i gceist leis. Is é sin an fáth go bhfuil sé tábhachtach freastal ar
sheirbhís chomhairliúcháin iontaofa. Míneoidh seirbhís chomhairliúcháin iontaofa go
soiléir na seirbhísí agus an fhaisnéis a chuirtear ar fáil, agus iad siúd nach gcuirtear ar
fáil. Ba chóir don chomhairleoir meas a bheith aige/aici ar cibé cinneadh a dhéanann
an cliant agus spreagfar cinnteoireacht neamhspleách.
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Tacaíochtaí do Thuismitheoirí atá ina nDéagóirí
Tá roinnt gníomhaireachtaí tacaíochta ann do thuismitheoirí atá ina ndéagóirí.
Tugann Treoir eolas do thuismitheoirí nach bhfuil pósta maidir le cearta dlíthiúla,
teidlíochtaí leasa shóisialaigh agus tuistiú roinnte.
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Glaoigh ar 1890 25 20 84 (Íosghlao)nó tabhair cuairt ar www.treoir.ie
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Roghanna a Phlé Maidir le Toircheas Gan Choinne
Ba chóir do gach scoil a éiteas a mheas agus na paraiméadair chun plé a dhéanamh
ar na roghanna maidir le toircheas gan choinne a socrú.
Maidir le ginmhilleadh, níl sé ceadaithe in Éirinn ach amháin nuair atá baol dáiríre
suntasach ann do shaol (seachas sláinte) na máthar; ní féidir mná a chosc ó dhul
thar lear chun ginmhilleadh a fháil áfach. Tá sé dleathach eolas a chur ar fáil in
Éirinn maidir le ginmhilltí thar lear, faoi réir ag na coinníollacha dochta a leagtar
síos san Acht um Rialáil Faisnéise (Seirbhísí lasmuigh den Stát chun Toirchis a
Fhoirceannadh) 1995.
Is féidir le dochtúirí, gníomhaireachtaí speisialta nó comhairleoirí aonair faisnéis
maidir le ginmhilleadh thar lear a chur ar fáil. Níl sé dleathach ginmhilleadh a
spreagadh nó stocaireacht a dhéanamh ar a shon i gcásanna aonair.
Is féidir cur síos níos mionsonraithe a fháil ar an seasamh dlí ar
www.citizensinformation.ie

CEACHT A NAOI DÉAG
IONFHABHTUITHE GNÉAS-TARCHURTHA AGUS GACH RUD FÚTHU

A chur ar chumas na mac léinn cur amach
a bheith acu ar na hionfhabhtuithe gnéastarchurtha (STI) éagsúla lena gcinnteoireacht
maidir le gníomhaíocht ghnéasach a threorú.

Torthaí Foghlama:
Beidh mic léinn ábalta:
i) Níos mó a bheith ar eolas acu maidir le
catagóirí éagsúla na STI
ii) Cúiseanna, bealaí tarchurtha agus cóireáil
raon STI a bheith ar eolas acu
iii) Tuiscint a bheith acu ar roinnt de na baic a
bhíonn roimh dhaoine ó thaobh rochtain a
fháil ar sheirbhísí STI

Ábhair do Mhic Léinn:
Ceacht 19 Bileog Oibre 1 - Eolas maidir le STIanna
(fótachóipeáilte ar pháipéar A3 agus gearrtha
ina stiallacha ar leithligh)
Ceacht 19 Bileog Oibre 1 - Cás-staidéir STI
(fótachóipeáilte ar pháipéar A3 agus gearrtha
ina stiallacha ar leithligh)

Ábhair do Mhúinteoirí:

TRUS

Eolas Breise don Mhúinteoir Ceacht 19 - STI
- Gach Rud Fúthu
T DVD

An DVD TRUST

Acmhainní Breise
Leabhrán Eolais FSS – A Guide to Sexually
Transmitted Infections (STIs)
www.healthinfo.ie

Díríonn an ceacht seo ar an gcúis, ar na bealaí tarchurtha
agus an chóireáil a dhéantar ar roinnt de na STI is coitianta,
agus díreoidh an chéad cheacht eile níos mó ar an mbaol
a laghdú.
Is éard is STI ná ionfhabhtú is féidir a fháil le linn teagmhála
collaí le duine a bhfuil STI aige/aici cheana féin. Go ginearálta
bíonn trí chatagóir STI ann: víreasach, baictéarach agus
seadánach.
Tá líon na STI a thuairiscítear in Éirinn ag dul i méid, agus go
leor daoine a bhfuil cuma shláintiúil orthu ionfhabhtaithe
agus b’fhéidir ag tabhairt ionfhabhtuithe do dhaoine eile i
ngan fhios dóibh féin. Dá bhrí sin caithfidh eolas bunúsach
a bheith ag daoine óga maidir le STI, lena n-áirítear cad iad
féin, conas a dhéantar iad a tharchur, conas a dhéantar
cóireáil orthu agus conas is féidir le daoine an baol
ionfhabhtaithe a bhaineann leo a laghdú.

SLÁINTE
GHNÉIS

Aidhm:

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir

Is é an t-aon bhealach cinnte nach bhfaighidh tú STI
ná staonadh ó theagmháil ghnéasach ina ndéantar
leachtanna corpartha a mhalartú agus/nó a bhfuil dlúththeagmháil craiceann ar chraiceann i gceist (go hiondúil
le linn caidreamh collaí faighne, tóna agus/nó béil). Is
fuil, seamhan, leachtanna faighne agus bainne cíche
na leachtanna corpartha trína ndéantar STI a tharchur.
Is féidir le daoine atá gníomhach go gnéasach an baol
atá ann STI a fháil agus/nó a tharchur a laghdú trí gan
a bheith gníomhach go gnéasach ach i gcaidrimh dílse
aonchéileacha, trí níos lú páirtithe gnéasacha a bheith
acu agus trí choiscíní a úsáid nuair atá gníomhaíocht ar
bith a bhfuil dlúth-theagmháil ghnéasach agus/nó malartú
leachtanna corpartha i gceist leis.
Mar gheall gur féidir le go leor STI tarlú gan siomptóm,
moltar scrúduithe rialta sláinte ghnéis dóibh siúd atá
gníomhach go gnéasach. I gcásanna ina dtugtar siomptóim
faoi deara, ba chóir do dhaoine comhairle leighis a lorg
chomh luath agus is féidir. Is féidir go leor STI a leigheas
go hiomlán má dhéantar diagnóisiú agus cóireáil orthu in
am agus is féidir cóireáil a dhéanamh ar gach STI leis an
tionchar atá acu ar shláinte a laghdú.
Cuireann clinicí STI seirbhís ar fáil saor in aisce. Moltar do
dhaoine scagadh sláinte ghnéis a bheith acu má tá siad ag
cur tús le caidreamh nua.
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NÓS IMEACHTA
1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl. Tá roinnt cúiseanna chun níos
mó a fháil amach maidir le STI san áireamh san Eolas
Cúlra don Mhúinteoir. Cuir an frása ‘Ionfhabhtuithe
Gnéas-Tarchurtha’ ar an gclár agus fiafraigh de na
mic léinn cad a chiallaíonn sé. Más gá, déan soiléiriú
ag baint úsáide as an sainmhíniú san Eolas Cúlra don
Mhúinteoir.

2. Ransú Smaointe

102

Iarr ar na mic léinn an oiread STI agus atá ar eolas acu a rá
amach agus más eol dóibh ar víreas, baictéir nó paraisít
is cúis leo. Bain úsáid as an gcairt chomhlánaithe mar
thagairt le STI ar bith a bhfuil na mic léinn neamhchinnte
fúthu.
Iarr ar na mic léinn smaoineamh ar an gcóireáil a
chuirtear ar ionfhabhtuithe coitianta víreasacha (m.sh.
fliú), baictéireacha (m.sh. ionfhabhtú na nduán) agus
seadánacha (m.sh. treaghdáin) agus deimhnigh go
gcuirtear cóireáil ar STI víreasacha, baictéireacha agus
seadánacha ar an gcaoi chéanna.

n

Conas a scaiptear é ó dhuine go duine?

n

Conas a ndéanfaí diagnóisiú air?

n

Cén chóireáil is dócha a úsáidfear agus an toradh is
dócha a bheidh ar an gcóireáil sin?

n

Cén chomhairle a thabharfá maidir le rioscaí a
laghdú?

Iarr ar dhuine amháin as gach grúpa cás-staidéar a
léamh amach (gearrtha ó Cheacht 19 Bileog Oibre 2 Cás-Staidéir STI).
Beidh duillín eolais mionsonraithe ag ceann de na
grúpaí maidir leis an STI seo. Iarr ar na grúpaí cinneadh
a dhéanamh an ionann na siomptóim sa chás-staidéar
agus an t-eolas atá acu ar a nduillín. Ba chóir d’urlabhraí
thar ceann an ghrúpa a bhfuil an duillín eolais acu a
mheaitseálann na siomptóim na freagraí a d’ullmhaigh
siad sa ghníomhaíocht ghrúpa a úsáid chun freagra a
thabhairt ar na ceisteanna seo a leanas:
Cén STI atá ag an duine seo?

Víreasach – Níl aon chóireáil ann chun ionfhabhtuithe
víreasacha a leigheas ach tá cóireáil ann chun na
siomptóim a mhaolú.
Baictéireach – Is féidir ionfhabhtuithe baictéireacha
a leigheas le hantaibheathaigh má dhéantar iad a
dhiagnóisiú in am.
Seadánach – Is féidir fáil réidh le hionfhabhtuithe
seadánacha le huachtar nó le lóiseanna oiriúnacha.

TRUS
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Tarraing leagan bán de thábla na gCatagóirí STI a
thaispeántar san Eolas Breise don Mhúinteoir ar
leathanach 111.

Tabhair duillín eolais STI amháin do gach grúpa
(gearrtha ó Cheacht 19 Bileog Oibre 1 – Eolas maidir le
STIanna). Iarr ar na mic léinn ainm an STI a scríobh ar
leathanach agus ansin achoimre a thabhairt ar na nithe
seo a leanas:

T DVD

Conas a scaiptear é ó dhuine go duine?
Conas a ndéanfaí é a dhiagnóisiú?
Cén chóireáil is dócha a úsáidfear agus cén
toradh is dócha a bheidh ar an gcóireáil sin?
Cén chomhairle a thabharfá dó/di maidir le
riosca ionfhabhtaithe amach anseo a laghdú?
Mar thagairt thapa tá tábla na bhfreagraí san
áireamh sa chuid Eolas Breise don Mhúinteoir.

3. DVD

Mar réamhrá don chéad tasc eile, taispeáin an DVD
TRUST - cuid ar Shláinte Ghnéis/STI agus an chuid ar
Eolas Breise maidir le Roinnt STI.

4. Cás-Staidéir

Socraigh cá mhéad STI is mian leat go bhfiosródh na
mic léinn; is féidir leat na chéad chúig cinn a roghnú
nó an t-ocht gcinn ar fad. Iarr ar na mic léinn an oiread
grúpaí a dhéanamh agus atá ann de STI le staidéar a
dhéanamh orthu.

N.B. Mínigh go ndearnadh áibhéil ar shiomptóim an STI
sna cás-staidéir ar mhaithe leis an gceacht seo. I ndáiríre,
is féidir leis na siomptóim a bheith an-chosúil le chéile i
gcás roinnt STI agus tá roinnt acu nach bhfuil siomptóim
shoiléire ar bith acu. Is é an t-aon bhealach le fios a
bheith agat an bhfuil STI ag duine ná scagadh iomlán
sláinte ghnéis a dhéanamh. Is féidir é seo a dhéanamh
in go leor clinicí de chuid liachleachtóirí ginearálta agus
i gclinicí STI ar fud na tíre.

TRUS

T DVD

5. DVD

Taispeáin an DVD TRUST - cuid ar Shláinte Ghnéis/STI arís,
ach an uair seo iarr ar na mic léinn díriú ar an bpíosa ina
bhfuil an bhean óg ag tabhairt cuairte ar chlinic STI. Cuir plé
ranga iomlán ar bun ag úsáid na bpointí le plé.

n

Conas a d’fhéadfadh an bhean óg atá ag freastal ar an
gclinic a bheith ag aireachtáil?

n

Cad a thug tú faoi deara sa chaidreamh idir 		
an bhean óg agus an t-altra?

n

Taispeánann an DVD bean óg ag clinic, ach cad		
a d’fhéadfadh bac a chur ar dhaoine freastal ar chlinic
liachleachtóra ginearálta nó clinic STI?

n

Cad iad na torthaí a d’fhéadfadh a bheith ann 		
de bharr nach bhfreastalaíonn daoine?

n

Cad a d’fhéadfadh tacaíocht a thabhairt do dhaoine
agus iad a spreagadh le freastal?

SLÁINTE
GHNÉIS

Pointí le Plé:

N.B. Tá seirbhísí ag clinic STI saor in aisce agus faoi rún.
Is féidir coinne a dhéanamh trí ghlaoch a chur orthu go
díreach - ní gá duine a atreorú ó liachleachtóir ginearálta.

6. Conclúid

Iarr ar mhic léinn machnamh a dhéanamh ar feadh cúpla
nóiméad faoin méid a thabharfaidh siad leo ón gceacht seo:
‘Is é an rud is tábhachtaí a d’fhoghlaim mé faoi STI ná ...’
B’fhéidir gur mhaith leat fótachóip de Cheacht 19 Bileog
Oibre 1 - Faisnéis maidir le STI - nó Leabhrán Eolais FSS - A
Guide to Sexually Transmitted Infections (STIs) a thabhairt do
gach mac léinn.
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CEACHT 19 BILEOG OIBRE 1 EOLAS MAIDIR LE STIanna
STI

Siomptóim

Conas a Scaiptear é ó
dhuine go duine

Faithní na mball
giniúna

Bíonn faithní beaga feolmhara ar na
baill ghiniúna agus timpeall orthu, san
fhaighin nó sa cheirbheacs nó ar an
gcraiceann timpeall orthu
Is féidir le faithní a bheith
míchompordach agus tochas a bheith
iontu ach ní minic go mbíonn aon
phian iontu
Tréimhse ghoir de 3-6 mhí ach is féidir
leis a bheith níos faide

Trí theagmháil dhíreach craiceann Is féidir é a fheiceáil
le craiceann agus gnéas faighne, timpeall na mball
tóna agus béil
giniúna
Más cás inmheánach
atá i gceist i mná,
d’fhéadfaí iad
a aimsiú i rith
scrúdaithe ar an
gceirbheacs

STI

Siomptóim

Conas a Scaiptear é ó
dhuine go duine

Conas a
dhéantar é a
dhiagnóisiú

Clamaidia

Is minic nach mbíonn siomptóim ann
Is féidir le sileadh bán ón mbod nó ón
bhfaighin tarlú dá bharr
Uaireanta tochasach, uaireanta bíonn
drochbholadh uaidh
Is féidir leis a bheith pianmhar nuair a
dhéanann duine a chuid fuail
Is féidir le pian peilbheach a bheith
ann go hannamh

Baictéir a chuirtear ar aghaidh
ó dhuine go duine trí dhlúththeagmháil leis na baill ghiniúna,
gnéas faighne, tóna agus béil
Ó mhéara go súile agus ó
mháithreacha atá ag iompar
clainne go dtína gcuid páistí

Maipín agus/nó tástáil
fuail

STI

Siomptóim

Conas a Scaiptear é ó
dhuine go duine

Conas a
dhéantar é a
dhiagnóisiú

Gónairith

Sileadh buí/glas ón mbod nó ón
bhfaighin
Tochas nó dó ann go minic nuair a
dhéanann an duine a chuid fuail

Baictéir a scaiptear tríd an sileadh
i rith caidreamh collaí

Maipín a thógtar den
sileadh

STI

Siomptóim

Conas a Scaiptear é ó
dhuine go duine

Conas a
dhéantar é a
dhiagnóisiú

Heirpéas na mball
giniúna

Cneácha pianmhara timpeall baill
ghiniúna an fhir nó na mná nó
taobh istigh den fhaighin

Víreas a scaiptear trí
Is féidir é a fheiceáil
theagmháil craiceann ar
Maipíní a thógtar
chraiceann, gnéas faighne, tóna óna cneácha
agus/nó béil
Freisin ó mháthair atá ag
iompar clainne chuig a páiste
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An Víreas Papilloma
Daonna (VPD) is cúis
leis
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Baictéir is cúis leis

Baictéir is cúis leis

Víreas is cúis leis

Conas a
dhéantar é a
dhiagnóisiú

Cóireáil

Éifeachtaí

Conas an baol a laghdú

Is féidir fáil réidh leo trí
dó nó reo nó tuaslagán a
chur orthu
Cé go bhfaighidh cóireáil
réidh leis na siomptóim,
fanann an víreas suanach
laistigh den chorp
Cé nach bhfuil sé
coitianta, is féidir leis na
siomptóim teacht ar ais

n

Míthaitneamhach (is féidir le
líon mór faithní fás agus
tochas a bheith iontu)
n Bíonn nasc idir cineálacha, 		
nach féidir a fheiceáil leis an
tsúil, agus ailse an
cheirbheacs
n Is féidir le haimsiú agus 		
cóireáil luath forbairt 		
na hailse a chosc

n

Cóireáil

Éifeachtaí

Conas an baol a laghdú

Gheobhaidh
antaibheathaigh réidh leis
an ionfhabhtú

n

Mura ndéantar cóireáil air,
is féidir le Clamaidia a
bheith ina chúis le 		
neamhthorthúlacht i measc
fir agus mná
n Is féidir é a thabhairt don 		
pháiste le linn a bheith á
thabhairt ar an saol agus 		
a bheith ina chúis le tinneas
clainne roimh an am 		
agus meáchan íseal sa
pháiste nuair a bheirtear é

n

Cóireáil

Éifeachtaí

Conas an baol a laghdú

Gheobhaidh
antaibheathaigh réidh leis
an ionfhabhtú

n

Cóireáil

Éifeachtaí

Is féidir le táibléid,
uachtair agus ungthaí
frith-víreasacha
éifeachtaí an bhriseadh
amach a laghdú ach níl
leigheas ar bith ar fáil

n

Mura ndéantar cóireáil air is
féidir neamhthorthúlacht
a bheith ann i measc fir agus
mná

Pianmhar agus is féidir leis
filleadh

Gan dlúth-theagmháil ghnéasach a bheith ann
nó
n Gníomhaíocht ghnéasach laistigh de chaidreamh
fadtéarmach, dílis aonchéileach
n Úsáid oiriúnach a bhaint as coiscíní má tá tú 		
gníomhach go gnéasach
n Scrúduithe sláinte ghnéis rialta má tá tú gníomhach
go gnéasach, go háirithe ag tús caidreamh collaí nua

SLÁINTE
GHNÉIS

Gan dlúth-theagmháil ghnéasach a bheith ann
nó
n Gníomhaíocht ghnéasach laistigh de chaidreamh
fadtéarmach dílis aonchéileach
n Ní thugann coiscíní cosaint i gcoinne ionfhabhtú HPV,
a dhéantar a tharchur trí theagmháil craiceann ar
chraiceann
n Scrúduithe sláinte ghnéis rialta má tá tú gníomhach
go gnéasach, go háirithe ag tús caidreamh collaí nua

Gan dlúth-theagmháil ghnéasach a bheith ann
nó
n Gníomhaíocht ghnéasach laistigh de chaidreamh
fadtéarmach, dílis aonchéileach
n Úsáid oiriúnach a bhaint as coiscíní má tá tú gníomhach
go gnéasach
n Scrúduithe sláinte ghnéis rialta má tá tú gníomhach go
gnéasach, go háirithe ag tús caidreamh collaí nua
n

Conas an baol a laghdú

Gan dlúth-theagmháil ghnéasach a bheith ann
nó
n Gníomhaíocht ghnéasach laistigh de chaidreamh
fadtéarmach, dílis aonchéileach
n Gan dlúth-theagmháil ghnéasach a bheith ann le linn
ráig de heirpéas
n Ní thugann coiscíní cosaint i gcoinne heirpéas, a
dhéantar a tharchur trí theagmháil chraiceann ar
chraiceann
n Scrúduithe sláinte ghnéis rialta má tá tú gníomhach go
gnéasach, go háirithe ag tús caidreamh collaí nua
n

105

TRUST / ACMHAINN TEAGAISC – AG CAINT FAOI CHAIDREAMH, AG CUR TUISCEANA AR CHÚRSAÍ GNÉASACHTA
106

STI

Siomptóim

Conas a Scaiptear é ó
dhuine go duine

Conas a
dhéantar é a
dhiagnóisiú

Heipitíteas B
Víreas is cúis leis

Buí ar bhánacha na súile, masmas,
fiabhras
Níl siomptóim ar bith i 10-50% de
chásanna

Víreas a chuirtear ar aghaidh
trí sheamhan, leachtanna
faighne agus fuil le linn gnéas
faighne, tóna agus béil, le
linn toirchis, trí threalamh
ionfhabhtaithe úsáide drugaí,
tatú, snáthaidphollta
agus cluasphollta a roinnt

Tástáil fola

STI

Siomptóim

Conas a Scaiptear é ó
dhuine go duine

Conas a
dhéantar é a
dhiagnóisiú

Míolta caithre

Is féidir go mbeidh siad le feiceáil
Tochas géar, uaireanta marcanna
scrafa

Trí theagmháil dhlúth le duine a Is féidir iad a
bhfuil míolta caithre acu
fheiceáil

STI

Siomptóim

Conas a Scaiptear é ó
dhuine go duine

Sifilis

Spota aonair, a imíonn leis féin
Is féidir na baictéir a chur ar
Tagann gríos i ndiaidh cúpla
aghaidh trí ghnéas faighne,
seachtain, ní bhíonn aon tochas ann tóna agus béil, trí dhlúththeagmháil gnéasach, pógadh
agus ón mháthair go dtí an
páiste

Tástáil fola

STI

Siomptóim

Conas a Scaiptear é ó
dhuine go duine

Conas a
dhéantar é a
dhiagnóisiú

VEID
Víreas Easpa
Imdhíonachta
Daonna

Go ginearálta níl aon siomptóim
a thabharfaí faoi deara sna chéad
bhlianta ach is féidir leis a bheith
ina chúis le galar atá cosúil le fliú le
faireoga ata

Víreas a chuirtear ar aghaidh trí
sheamhan, leachtanna faighne
agus fuil le linn gnéis faighne,
tóna agus béil
Is féidir é a chur ar aghaidh
chuig páistí le linn toirchis,
breith agus i mbainne cíche
Trí shnáthaidí nó táirgí fola
ionfhabhtaithe

Tástáil fola

Ionfhabhtú
seadánach
Annamh go leor de
bharr coinníollacha
sláinteachais níos
fearr

Baictéir is cúis leis

In imeacht ama
is iondúil go
n-athraíonn sé seo
go dtí Siondróm
Easpa Imdhíonachta
Faighte - SEIF.

Conas a
dhéantar é a
dhiagnóisiú

Éifeachtaí

Níl aon chógas ann chun
Heipitíteas B a leigheas;
is féidir le cógas
gníomhaíocht an víris
a laghdú áfach, agus is
féidir leis seo siomptóim
a laghdú nó a mhaolú
I gcás roinnt daoine,
tá a gcorp in ann an
víreas a rialú agus mar
sin is féidir nach mbeidh
éifeachtaí fadtéarmacha
aige

n

Cóireáil

Éifeachtaí

Uachtair agus lóiseanna
atá deartha go speisialta
do mhíolta caithre (ní
mar an gcéanna iad
agus an chóireáil do
threaghdáin)

n

Cóireáil

Éifeachtaí

Antaibheathaigh sna
céimeanna tosaigh

n

Cóireáil

Éifeachtaí

Is féidir le drugaí frithaisvíreasacha tús agus
forbairt SEIF a mhoilliú;
níl leigheas ann áfach
Is féidir cúnamh a
thabhairt do mhná
atá ag iompar clainne
leis an mbaol go
mbeidh a gcuid leanaí
ionfhabhtaithe a laghdú

n

n
n

Is féidir leis an ngalar 		
damáiste a dhéanamh 		
don ae agus aimhréidh 		
thromchúiseach a bheith 		
ann dá bharr
Is féidir le daoine 		
nach bhfuil siomptóim 		
shoiléire ar bith acu 		
a bheith ina n-iompróirí

Míthaitneamhach agus is 		
féidir leis na greameanna 		
ionfhabhtú a dhéanamh

Mura ndéantar cóireáil air
ar feadh píosa fada, is
deacair déileáil le sifilis agus
is féidir damáiste
fadtéarmach a dhéanamh
don chroí agus don inchinn
dá bharr

Níl leigheas ar bith ar an 		
ngalar seo faoi láthair
Is féidir le daoine sláinte 		
sách maith a bheith acu 		
le cúnamh ó chógas ach tá
fo-iarmhairtí ag baint leo

Conas an baol a laghdú

Vacsaíniú Heipitíteas B
Gan dlúth-theagmháil ghnéasach a bheith ann
nó
n Gníomhaíocht ghnéasach laistigh de chaidreamh 		
fadtéarmach, dílis aonchéileach
n Úsáid oiriúnach a bhaint as coiscíní má tá tú 			
gníomhach go gnéasach
n Scrúduithe sláinte ghnéis rialta má tá tú gníomhach 		
go gnéasach, go háirithe ag tús caidreamh collaí nua
n Gan snáthaidí a roinnt
n
n

Conas an baol a laghdú

Gan dlúth-theagmháil a bheith ann
nó
n Gníomhaíocht ghnéasach laistigh de chaidreamh
dílis, fadtéarmach aonchéileach
n Ní thugann coiscíní cosaint i gcoinne míolta caithre
n
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Cóireáil

Conas an baol a laghdú

Gan dlúth-theagmháil ghnéasach a bheith ann
nó
n Gníomhaíocht ghnéasach laistigh de chaidreamh
dílis, fadtéarmach aonchéileach
n Úsáid oiriúnach a bhaint as coiscíní má tá tú 		
gníomhach go gnéasach
n Scrúduithe sláinte ghnéis rialta má tá tú gníomhach
go gnéasach, go háirithe ag tús caidreamh collaí nua
n

Conas an baol a laghdú

Gan dlúth-theagmháil ghnéasach a bheith ann
nó
n Gníomhaíocht ghnéasach laistigh de chaidreamh
dílis, fadtéarmach aonchéileach
n Úsáid oiriúnach a bhaint as coiscíní má tá tú 		
gníomhach go gnéasach
n Gan snáthaidí a roinnt
n Scrúduithe sláinte ghnéis má tá tú gníomhach go
gnéasach, go háirithe ag tús caidreamh collaí nua
n Tástáil VEID má tá tú torrach nó á phleanáil
n
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CEACHT 19 BILEOG OIBRE 2
CÁS-STAIDÉIR STI
Cás-Staidéar 1
Téann Marcas chuig an gclinic STI. Is iad na siomptóim atá aige ná cnapáin bheaga nach bhfuil pianmhar
ar a bhaill ghiniúna agus ar an gcraiceann thart orthu. Bhí roinnt páirtithe gnéasacha aige le bliain
anuas agus baineann sé úsáid as coiscíní i gcónaí.
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Treoracha: Léigh amach an cás-staidéar thuas don rang agus iarr ar na mic léinn an STI a bhfuil Marcas
ionfhabhtaithe leis a aithint. Beidh an duillín eolais mionsonraithe ag ceann de na grúpaí maidir leis
an STI seo; iarr orthu na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt ag úsáid an eolais a d’ullmhaigh siad níos
luaithe.
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Cén STI atá ag Marcas? Conas a scaiptear é ó dhuine go duine? Conas a ndéanfaí é a dhiagnóisiú?
Cén chóireáil is dócha a úsáidfear? Cén toradh is dócha a bheidh ar an gcóireáil sin? Cén chomhairle
a thabharfá dó maidir le riosca ionfhabhtaithe amach anseo a laghdú?

Cás-Staidéar 2
Téann Róise chuig an gclinic STI. I measc na siomptóm atá aici tá sileadh faighne bán neamhghnách,
cur fola idir fhuil mhíosta agus griofadach nuair atá sí ag déanamh a cuid fuail. Thosaigh sí caidreamh
nua le déanaí agus níor úsáid sí coiscíní le linn caidreamh collaí i gcónaí.
Treoracha: Léigh amach an cás-staidéar thuas don rang agus iarr ar na mic léinn an STI a bhfuil Róise
ionfhabhtaithe leis a aithint. Beidh an duillín eolais mionsonraithe ag ceann de na grúpaí maidir leis
an STI seo; iarr orthu na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt ag úsáid an eolais a d’ullmhaigh siad níos
luaithe.
Cén STI atá ag Róise? Conas a scaiptear é ó dhuine go duine? Conas a ndéanfaí é a dhiagnóisiú? Cén
chóireáil is dócha a úsáidfear? Cén toradh is dócha a bheidh ar an gcóireáil sin? Cén chomhairle a
thabharfá di maidir le riosca ionfhabhtaithe amach anseo a laghdú?

Cás-Staidéar 3
Téann Briain chuig an gclinic STI. I measc na siomptóm atá aige tá sileadh buí nó glas ón mbod agus
tochas agus/nó dó le linn dó a chuid fuail a dhéanamh. Is é seo an chéad chaidreamh collaí atá ag Briain
agus níor úsáid sé coiscíní mar gheall go bhfuil an t-ionchlannú frithghiniúnach ag a chailín.
Treoracha: Léigh amach an cás-staidéar thuas don rang agus iarr ar na mic léinn an STI a bhfuil Briain
ionfhabhtaithe leis a aithint. Beidh an duillín eolais mionsonraithe ag ceann de na grúpaí maidir leis
an STI seo; iarr orthu na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt ag úsáid an eolais a d’ullmhaigh siad níos
luaithe.
Cén STI atá ag Briain? Conas a scaiptear é ó dhuine go duine? Conas a ndéanfaí é a dhiagnóisiú? Cén
chóireáil is dócha a úsáidfear? Cén toradh is dócha a bheidh ar an gcóireáil sin? Cén chomhairle a
thabharfá dó maidir le riosca ionfhabhtaithe amach anseo a laghdú?

Cás-Staidéar 4
Téann Liam chuig an dochtúir. I measc na siomptóim atá aige tá cneácha pianmhara thart ar a bhaill
ghiniúna agus tochas agus/nó dó agus é ag déanamh a chuid fuail. Ní bhíonn caidreamh collaí aige
féin agus ag a chailín ach bhíodh gnéas béil acu, mar sin ní thuigeann sé conas go bhféadfadh rud ar
bith a bheith faighte aige.
Treoracha:Léigh amach an cás-staidéar thuas don rang agus iarr ar na mic léinn an STI a bhfuil Liam
ionfhabhtaithe leis a aithint. Beidh an duillín eolais mionsonraithe ag ceann de na grúpaí maidir leis
an STI seo; iarr orthu na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt ag úsáid an eolais a d’ullmhaigh siad níos
luaithe.

Cás-Staidéar 5
Téann Claire chuig an dochtúir. Tá siomptóim aici atá cosúil leis an bhfliú. Go hiondúil ní bheadh
imní uirthi faoi ach bhí caidreamh collaí gan chosaint aici le fear ar bhuail sí leis ar a laethanta saoire
deiridh.
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Cén STI atá ag Liam? Conas a scaiptear é ó dhuine go duine? Conas a ndéanfaí é a dhiagnóisiú? Cén
cóireáil is dócha a úsáidfear? Cén toradh is dócha a bheidh ar an gcóireáil sin? Cén chomhairle a
thabharfá dó maidir le riosca ionfhabhtaithe amach anseo a laghdú?

Treoracha: Léigh amach an cás-staidéar thuas don rang agus iarr ar na mic léinn an STI a bhfuil Claire
ionfhabhtaithe leis a aithint. Beidh an duillín eolais mionsonraithe ag ceann de na grúpaí maidir leis
an STI seo; iarr orthu na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt ag úsáid an eolais a d’ullmhaigh siad níos
luaithe.
Cén STI atá ag Claire? Conas a scaiptear é ó dhuine go duine? Conas a ndéanfaí é a dhiagnóisiú? Cén
chóireáil is dócha a úsáidfear? Cén toradh is dócha a bheidh ar an gcóireáil sin? Cén chomhairle a
thabharfá di maidir le riosca ionfhabhtaithe amach anseo a laghdú?

Cás-Staidéar 6
Téann Antóin chuig an dochtúir. I measc na siomptóm atá aige tá spota aonair ar a bhod a d’imigh leis
féin ach anois tá gríos ar a chorp agus, rud atá níos aistí fós, ar bhosa na láimhe. Phléasc an coiscín
le linn caidreamh collaí le duine ar bhuail sé leis/léi ag cóisir cúpla seachtain ó shin agus tá imní air go
bhfuil rud éigin faighte aige.
Treoracha: Léigh amach an cás-staidéar thuas don rang agus iarr ar na mic léinn an STI a bhfuil Antóin
ionfhabhtaithe leis a aithint. Beidh an duillín eolais mionsonraithe ag ceann de na grúpaí maidir leis
an STI seo; iarr orthu na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt ag úsáid an eolais a d’ullmhaigh siad níos
luaithe.
Cén STI atá ag Antóin? Conas a scaiptear é ó dhuine go duine? Conas a ndéanfaí é a dhiagnóisiú? Cén
chóireáil is dócha a úsáidfear? Cén toradh is dócha a bheidh ar an gcóireáil sin? Cén chomhairle a
thabharfá dó maidir le riosca ionfhabhtaithe amach anseo a laghdú?
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Cás-Staidéar 7
Téann Gemma chuig an dochtúir. I measc na siomptóm atá aici tá sí an-tuirseach agus tá a cuid súile
ag éirí buí. Tá Gemma ar an bpiolla agus ní úsáideann sí coiscíní le linn caidreamh collaí.
Treoracha: Léigh amach an cás-staidéar thuas don rang agus iarr ar na mic léinn an STI a bhfuil
Gemma ionfhabhtaithe leis a aithint. Beidh an duillín eolais mionsonraithe ag ceann de na grúpaí
maidir leis an STI seo; iarr orthu na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt ag úsáid an eolais a d’ullmhaigh
siad níos luaithe.
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Cén STI atá ag Gemma? Conas a scaiptear é ó dhuine go duine? Conas a ndéanfaí é a dhiagnóisiú?
Cén chóireáil is dócha a úsáidfear? Cén toradh is dócha a bheidh ar an gcóireáil sin? Cén chomhairle
a thabharfá di maidir le riosca ionfhabhtaithe amach anseo a laghdú?
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Cás-Staidéar 8
Téann Séan chuig an dochtúir. Tá an-tochas air thart ar a chuid baill ghiniúna agus tá marcanna scrafa
dona go leor air.
Treoracha: Léigh amach an cás-staidéar thuas don rang agus iarr ar na mic léinn an STI a bhfuil Seán
ionfhabhtaithe leis a aithint. Beidh an duillín eolais mionsonraithe ag ceann de na grúpaí maidir leis
an STI seo; iarr orthu na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt ag úsáid an eolais a d’ullmhaigh siad níos
luaithe.
Cén STI atá ag Seán? Conas a scaiptear é ó dhuine go duine? Conas a ndéanfaí é a dhiagnóisiú? Cén
chóireáil is dócha a úsáidfear? Cén toradh is dócha a bheidh ar an gcóireáil sin? Cén chomhairle a
thabharfá dó maidir le riosca ionfhabhtaithe amach anseo a laghdú?

EOLAS BREISE DON
MHÚINTEOIR CEACHT 19
IONFHABHTUITHE Gnéas-tarchurtha – GACH RUD FÚTHU

Cineál (de réir cúise)

Samplaí

Cóireáil agus an toradh
is dócha a bheidh ann

Víreasach (víris is cúis leo)

Heirpéas, Faithní na mball
giniúna, Heipitíteas B, VEID

Níl leigheas ann ach is féidir
cóireáil a chur ar na siomptóim

Baictéireach (baictéir is cúis
leo)

Gónairith, Clamaidia, Sifilis

Déantar cóireáil orthu le
hantaibheathaigh agus is féidir
iad a leigheas go hiomlán

Seadánach (Paraisítí is cúis
leo)

Míolta caithre

Déantar cóireáil orthu le
huachtair agus le lóiseanna
agus is féidir fáil réidh leo go
hiomlán

Sainmhínithe

Príomhbhealaí tarchurtha STI

Sainmhíniú ar Víreas: Is éard is víreas ann ná
miocrorgánach, níos lú ná baictéar, nach féidir fás nó
atáirgeadh scartha amach ó chill bheo.

Is iad na príomhbhealaí tarchurtha atá ag STI ná trí
leachtanna corpartha (fuil, seamhan, leachtanna
faighne agus bainne cíche) agus teagmháil craiceann
ar chraiceann. Is féidir paraisítí cosúil le míolta caithre
a fháil ó éadaí leapa ionfhabhtaithe freisin.

Sainmhíniú ar Bhaictéar: Is éard is baictéar ann
ná orgánach beo an-bheag atá déanta suas de chill
amháin. Bíonn baictéir (iolra) i mbeagnach gach áit.
Is miocróib go leor acu atá ina gcúis le galair (riníteas,
listéaróis agus cinn eile), ach cuidíonn cinn eile go
mór le daoine.
Sainmhíniú ar Pharaisít: Is ainmhí nó planda é
paraisít a chónaíonn istigh in ainmhí eile nó ar ainmhí
nó planda eile gan an t-óstach a mharú nó leas a
dhéanamh dó.
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Tábla na gCatagóirí STI

Tugann úsáid coiscíní an chosaint is fearr atá ar eolas
in aghaidh STI a tharchur do dhaoine atá gníomhach
go gnéasach. Ní thugtar cosaint iomlán áfach, go
háirithe in aghaidh ionfhabhtuithe craiceann go
craiceann cosúil le heirpéas agus faithní. Moltar
coiscíní a úsáid le linn gach gníomhaíochta gnéasaí
ina bhfuil baol ann i dtaca le STI, lena n-áirítear gnéas
béil. Is féidir damba (bileog bheag laitéise) nó coiscín
atá gearrtha oscailte a chur thar bhaill ghiniúna na
mná roimh ghnéas béil.

Freagraí ar na cás-staidéir
Cás-staidéir

STI

Cás-Staidéar 5

VEID

Cás-staidéar 1

Faithní

Cás-Staidéar 6

Sifilis

Cás-staidéar 2

Clamaidia

Cás-staidéar 3

Gónairith

Cás-staidéar 7

Heipitíteas B

Cás-staidéar 4

Heirpéas

Cás-staidéar 8

Míolta Caithre

Is féidir tuilleadh sonraí maidir le STI a fháil i Leabhrán Eolais FSS - A Guide to Sexually Transmitted Infections
(STIs). Is féidir rochtain a fháil ar rátaí tarchurtha STI reatha in Éirinn ag www.ndsc.ie
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CEACHT A FICHE
TARCHUR STI
Aidhm:
A chur ar chumas na mac léinn fios a bheith acu
maidir le hiompar gnéasach freagrach leis an
mbaol ar ionfhabhtú gnéas-tarchurtha a laghdú.

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir
Féach Eolas Cúlra don Mhúinteoir Ceacht 19.
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Torthaí Foghlama:
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Beidh mic léinn ábalta:
i) Tuiscint níos fearr a bheith acu ar an 		
mbaol maidir le tarchur STI a bhaineann le
gníomhaíocht ghnéasach
ii) Tuiscint níos fearr a bheith acu maidir 		
le conas is féidir le daoine STI a sheachaint
agus conas is féidir leo siúd atá gníomhach
go gnéasach an baol ionfhabhtaithe a 		
laghdú

Sa cheacht roimhe seo leagadh an bhéim ar fheasacht
na mac léinn a mhéadú maidir le roinnt de na STI
is coitianta - a gcúis, a siomptóim agus a gcóireáil.
Rachaidh an ceacht seo i ngleic le ceisteanna
tarchurtha STI agus baol STI a laghdú trí chleachtadh
gnéasach níos sábháilte.

iii) Dul siar a bheith déanta acu maidir lena
bhfuil ar eolas acu i leith STI

Ábhair do Mhic Léinn:
Ceacht 20 Bileog Oibre 1 - Lucht Beanie (Cóipeáil
agus gearr suas i gcartaí aonair roimh an
gceacht)
Ceacht 20 Bileog Oibre 2 - Tráth na gCeist maidir
le STI

Ábhair do Mhúinteoirí:
Freagraí ar Cheacht 20 Bileog Oibre 2 - Tráth na
gCeist maidir le STI

NÓS IMEACHTA
1. Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair tríd an aidhm agus na torthaí
foghlama a chur in iúl. Soiléirigh go leagfar béim sa
cheacht seo ar tharchur STI agus an baol a laghdú, ní
bheidh sé cosúil leis an gceacht roimhe seo a dhírigh ar
eolas maidir le STI coitianta.

2. Gníomhaíocht Ranga

Sula dtosaíonn an ghníomhaíocht, roghnaigh beirt
mhac léinn go discréideach agus mínigh dóibh go
mbeidh tú ag iarraidh ar an rang siúl thart agus lámha a
chroitheadh ach go bhfuil tú ag iarraidh orthu beannú
do dhaoine gan lámha a chroitheadh leo.
Iarr ar na mic léinn ar fad éirí ina seasamh agus siúl beag
a dhéanamh timpeall an tseomra ag croitheadh lámh
nuair a bhuaileann siad lena chéile.

Déan cinnte go bhfaighidh beirt atá réasúnta
muiníneach astu féin na Beanies a bhfuil ‘X’ orthu agus
go bhfaighidh an bheirt nach raibh ag croitheadh lámh
na mBeanies le ‘N’ marcáilte orthu. Is féidir an chuid eile
a dháileadh go fánach.
Abair leis na mic léinn nach raibh siad ag déanamh
ionadaíochta sa cheacht seo orthu féin ach ar a
mBeanie. Léiríonn an croitheadh lámh dlúth-theagmháil
ghnéasach a bheith ag a mBeanie. Iarr ar na daoine a
bhfuil na Beanies le X orthu seasamh suas. Mínigh go
bhfuil STI ag a mBeanie.
Iarr ar gach duine a chroith lámh leis an mbeirt mhac
léinn seo seasamh suas agus ansin gach duine a chroith
lámh le duine ar bith atá ina seasamh, seasamh suas.
Lean ar aghaidh go mbeidh gach duine (ach amháin an
bheirt ‘N’) ina seasamh. Mínigh dóibh siúd ar fad atá ina
seasamh, go bhfuil baol ann go ndearnadh a mBeanie
a ionfhabhtú le STI.

3. Tráth na gCeist

Déan cóipeanna de Cheacht 20 Bileog Oibre 2 - Tráth
na gCeist maidir le STI - a dháileadh agus iarr ar mhic
léinn é a líonadh isteach ina n-aonair.
Bain úsáid as Freagraí ar Cheist a 20 Bileog Oibre 2 Tráth na gCeist maidir le STI - le freagraí a sheiceáil agus
a phlé.

4. Conclúid

Iarr ar mhic léinn an méid a d’fhoghlaim siad maidir
le STI a tharchur a choinneáil ina gcuimhne. Iarr orthu
smaoineamh ar an gcomhairle a thabharfaidís chun
cabhrú le duine éigin an baol ionfhabhtaithe STI a
sheachaint nó a laghdú.
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Iarr ar gach duine suí síos agus tabhair duine Beanie
gearrtha amach ó Cheacht 20 Bileog Oibre 1 - Lucht
Beanie do gach duine.

Iarr orthu siúd a bhfuil na Beanies ‘C’ acu iad féin a chur
in iúl. Mínigh, cé go raibh na Beanies gníomhach go
gnéasach, gur bhain siad úsáid oiriúnach as coiscíní agus
mar sin laghdaigh siad an baol atá orthu ionfhabhtú
gnéas-tarchurtha a fháil. Ní bhfuair siad réidh leis an
mbaol go hiomlán.
Beidh beirt fós ina suí. Iarr ar an rang suí síos agus orthu
siúd atá ina suí seasamh suas. Mínigh gur shocraigh a
gcuid Beanies (a bhfuil ‘N’ marcáilte orthu) gan dul i
mbun dlúth gníomhaíochta collaí agus mar sin níl baol
ann dóibh go bhfaighidh siad STI ar an mbealach seo.
Iarr orthu suí síos.

Pointí le Plé:
n

Conas a d’airigh tú ag siúl timpeall, ag beannú do
dhaoine agus ag croitheadh lámh?

n

Conas a d’airigh tú gan a bheith ag croitheadh
lámh (nuair a bhí formhór na ndaoine á 		
dhéanamh)?

n

Conas a d’airigh tú nuair a chuala tú go raibh cuid
den ‘Lucht Beanie’ ionfhabhtaithe le STI agus go
raibh do ‘Bheanie’ féin i mbaol?

n

Conas a d’airigh tú más rud é go raibh do 		
‘Bheanie’ ag caitheamh coiscín? Ar chóir don
‘Lucht Beanie’ seo imní a bheith orthu?

n

Cad a d’fhoghlaim tú?
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(Níl líon na bhfigiúirí X, C agus N ionadaíocht ó thaobh staitisticí de)
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Cás-Staidéar
3

CEACHT 20 BILEOG OIBRE 2

TRÁTH NA GCEIST MAIDIR LE STI

1

Liostaigh ceithre STI

2

Go ginearálta cén STI is coitianta in Éirinn?

3

An féidir STI a bheith ar dhuine i ngan fhios dóibh? Cén fáth?

4

Conas a chuirtear cóireáil ar STI baictéireach?

5

Conas a chuirtear cóireáil ar STI víreasach?

6

Cad iad na ceithre leacht corpartha ar féidir leo a ndóthain den
víreas VEID a bheith iontu le bheith ina gcúis ionfhabhtaithe?

7

An féidir le duine níos mó ná STI amháin a bheith aige ag an am
céanna?

8

An dtugann modhanna frithghiniúna hormónacha cosaint ar
bith in aghaidh STI? Mínigh d’fhreagra.

9

Cén cineál frithghiniúna a thugann an chosaint is fearr atá ar fáil
in aghaidh STI?

10

Liostaigh trí bhealach is féidir le daoine an seans go bhfaighidh
siad STI a sheachaint nó a laghdú.

SLÁINTE
GHNÉIS

Tráth na
gCeist
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1

Liostaigh ceithre STI
Ceithre cinn ar bith m.sh. Faithní na mBall Giniúna, Clamaidia, Gónairith,
Heirpéas, Heipitíteas B, Sifilis, VEID, Míolta Caithre.

2

Go ginearálta cén STI is coitianta in Éirinn?
Clamaidia (Féach an DVD TRUST).

3

An féidir STI a bheith ar dhuine i ngan fhios dóibh? Cén fáth?
Is féidir. Is féidir nach mbeidh mórán siomptóim nó siomptóim ar bith ag STI.

4

Conas a chuirtear cóireáil ar STI baictéireach?
Cuirtear cóireáil orthu le hantaibheathaigh.

5

6
7
8

Freagraí

Conas a chuirtear cóireáil ar STI víreasach?
Trí raon leathan drugaí frithvíreasacha (nuair a bhíonn siad le fáil), le dó/reo (faithní),
trí úsáid a bhaint as uachtair/ungthaí (chun na héifeachtaí a laghdú). Is féidir cóireáil a
chur ar STI víreasacha
ach ní féidir iad a leigheas go hiomlán.
Cad iad na ceithre leacht corpartha ar féidir leo a ndóthain den víreas VEID a
bheith iontu le bheith ina gcúis ionfhabhtaithe?
Seamhan, leachtanna faighne, fuil, bainne cíche.
An féidir le duine níos mó ná STI amháin a bheith aige ag an am céanna?
Is féidir. Más rud é gur nochtadh iad d’ionfhabhtú amháin tá baol ann gur nochtadh
iad do chinn eile.
An dtugann modhanna frithghiniúna hormónacha cosaint ar bith in aghaidh
STI? Mínigh d’fhreagra.
Uimh. Níl baic i gceist leo le linn dlúth-theagmháil ghnéasach agus ní stopann siad
malartú leachtanna corpartha.

9

Cén cineál frithghiniúna a thugann an chosaint is fearr atá ar fáil in aghaidh
STI?
Coiscín.

10

Liostaigh trí bhealach is féidir le daoine an seans go bhfaighidh siad STI a
sheachaint nó a laghdú.
Gníomhaíocht ar bith a bhfuil dlúth-theagmháil ghnéasach agus/nó malartú leachtanna
corpartha i gceist leis a sheachaint.
Coiscín a úsáid má tá tú gníomhach go gnéasach.
Gan a bheith gníomhach go gnéasach ach laistigh de chaidreamh fadtéarmach, dílis
aonchéileach.
Scrúduithe sláinte ghnéis rialta má tá tú gníomhach go gnéasach, go háirithe ag tús
caidreamh collaí nua.

Cás-Staidéar
SÚIL
SIAR
3
SÚIL CHUN CINN

ATHBHREITHNIÚ AR AN bhFOGHLAIM

Príomhphointí foghlama modúil nó cláir
ceachtanna OCG a dhaingniú agus léirmheas a
dhéanamh ar an modúl nó ar an gclár.

Torthaí Foghlama:
Beidh mic léinn ábalta:
i) Cuimhneamh ar na príomhphointí foghlama
ina gcuid ceachtanna OCG

Eolas Cúlra
don Mhúinteoir
Tá sé de rogha ag múinteoir an t-athbhreithniú seo a
úsáid ag deireadh modúil (.i. sraith ceachtanna OCG)
i mbliain ar leith nó ag deireadh na gceachtanna
a chlúdaíonn dhá nó trí bliana den tSraith
Shinsearach.
SÚIL SIAR
SÚIL CHUN CINN

Aidhm:

ii) Athbhreithniú agus léirmheas a dhéanamh ar
chomh úsáideach is atá an modúl/clár

Ábhair do Mhic Léinn:
Súil Siar, Súil Chun Cinn Bileog 1 - OCG Sraith
Shinsearach: Measúnacht

Ábhair do Mhúinteoirí:
Beidh ar gach múinteoir liosta a dhéanamh
de na ceachtanna OCG a mhúin siad - is féidir
go mbeidh gnéithe den acmhainn TRUST, de
na hÁbhair Acmhainne do OCG - An tSraith
Shinsearach, srl. san áireamh ann.

NÓS IMEACHTA
1. Réamhrá

Cuir an ceacht deiridh seo i láthair tríd an aidhm agus
na torthaí foghlama a chur in iúl. Meabhraigh do na
mic léinn na hábhair a clúdaíodh sa mhodúl/chlár de
cheachtanna OCG.

2. Ransú Smaointe

Iarr ar mhic léinn cuimhneamh ar na teachtaireachtaí is
tábhachtaí a fuair siad maidir le caidrimh agus sláinte
ghnéis ó na ceachtanna seo. Déan na freagraí a thaifeadadh ar an gclár/smeach-chairt.
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3. Ceacht Machnaimh Aonair

Iarr ar na mic léinn iad féin a shamhlú amach anseo mar
thuismitheoir ag mac nó ag iníon atá sna déaga. Is é
atá le déanamh acu ná na trí phíosa comhairle/treorach
maidir le caidrimh ba mhaith leo a thabhairt dá ndéagóir
agus na trí phíosa comhairle/treorach a thabharfadh siad
maidir le sláinte ghnéis a thaifeadadh ar pháipéar.

4. Obair i nGrúpaí
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Tabhair cuireadh do mhic léinn a bhfreagraí a roinnt ina
ngrúpaí beaga agus tuairisc a thabhairt don rang maidir
leis na príomhphointí plé. Déan na píosaí comhairle is
coitianta a thaifeadadh ar an gclár agus cabhraigh leis
na mic léinn teacht ar chomhdhearcadh maidir leis na
teachtaireachtaí is tábhachtaí maidir le caidrimh agus
sláinte ghnéis ba chóir a thabhairt do dhéagóirí.
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5. Déan meastóireacht ar Mhodúl nó ar
Chlár OCG na Sraithe Sinsearaí.
Iarr ar na mic léinn Súil Siar, Súil Chun Cinn Bileog Oibre
1 a chomhlánú. Bailigh na bileoga oibre comhlánaithe.

6. Babhta Deiridh

Tabhair cuireadh do mhic léinn an abairt seo a leanas a
chomhlánú: ‘Rud amháin a thaitin liom faoi cheachtanna
OCG na Sraithe Sinsearaí ná ...’

SÚIL SIAR, SÚIL CHUN CINN
BILEOG OIBRE 1
SRAITH SHINSEARACH OCG: MEASÚNACHT
Déan na ceachtanna OCG a rátáil trí mharc a chur sa bhosca cuí, ag úsáid an scála thíos
1 = Ní raibh sé cabhrach,

5 = Ar fheabhas

2

3

4

5

Modh oibre (m.sh. obair i ngrúpaí, bileoga oibre, rudaí a phlé, díospóireachtaí le linn siúil)

1
l

4 = An-mhaith,

Ábhar na gceachtanna OCG (topaicí agus príomhtheachtaireachtaí)

1
l

3 = Go maith,

2

3

4

5

Chomh cabhrach agus a bhí na ceachtanna (domsa i mo shaol anois agus amach anseo)

1

2

3

4

1

Cad a thaitin leat faoin modúl/clár seo, m.sh. an t-ábhar, an modh
oibre?

2

Cad iad na trí phríomhrud a d’fhoghlaim tú?

3

Conas a d’fhéadfaí an clár/modúl a fheabhsú?

SÚIL SIAR
SÚIL CHUN CINN

l

2 = Measartha,

5
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SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA DO DHAOINE ÓGA
TACAÍOCHTAÍ GINEARÁLTA
CHILDLINE
Seirbhís tacaíochta agus faisnéise 24 uair an chloig
do leanaí agus ógánaigh
Teil: 1800 666 666
ISPCC
Cumann na hÉireann um Chosaint Leanaí
Teil: 01 676 7960
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SAMARITANS
Seirbhís faoi rún 24 uair an chloig do dhuine ar
bith a bhfuil géarchéim acu.
Líne chabhrach: 1850 60 90 90
www.samaritans.org
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SPUNOUT
Láithreán gréasáin idirghníomhach do dhaoine óga
a bhíonn ag déileáil le raon leathan ceisteanna.
www.spunout.ie

CÓIRÍOCHT
SEIRBHÍS TACAÍOCHTA CÓIRÍOCHTA
ÉIGEANDÁLA
Líne chabhrach: 1800 724 724

SLÁINTE MHEABHRACH AGUS
MHOTHÚCHÁNACH
HEADSUP
Seirbhís tacaíochta do cheisteanna
meabhairshláinte.
Seol téacs saor in aisce chuig: 50424 le liosta na
n-ábhar a fháil a bhféadfadh cabhair a bheith ag
teastáil leo.
www.headsup.ie
MENTAL HEALTH IRELAND
Seirbhís tacaíochta a bhaineann le
meabhairshláinte dhearfach.
www.mentalhealthireland.ie
Teil: 01 284 1166
GROW
Seirbhís tacaíochta do dhaoine a d’fhulaing, nó atá
ag fulaingt, de bharr fadhbanna meabhairshláinte.
www.grow.ie
Teil: 1890 474 474
HEADSTRONG
Seirbhís tacaíochta do cheisteanna
meabhairshláinte i measc na n-óg.
www.headstrong.ie
Teil: 01 660 7343

CEISTEANNA A BHAINEANN LE hALCÓL
AGUS DRUGAÍ
AL-ANON & AL-ATEEN
Seirbhís tacaíochta do mhí-úsáid alcóil.
Teil: 01 8732699
LÍNE CHABHRACH DRUGAÍ/VEID
Seirbhís tacaíochta do mhí-úsáid drugaí agus VEID
Líne chabhrach: 1800 459 459
TACAÍOCHT ALCÓIL AGUS DRUGAÍ
Eolas agus tacaíocht maidir le drugaí agus alcól.
www.drugs.ie
www.unlocked.ie
Seirbhís tacaíochta agus faisnéise do dhaoine óga
a bhaineann le mí-úsáid alcóil.

CEISTEANNA IDIRSCARTHA
AGUS MÉALA
TEEN BETWEEN
Seirbhís tacaíochta do dhéagóirí 12-21 (bliana
d’aois) a bhfuil a dtuismitheoirí idirscartha.
www.teenbetween.ie
Íosghlao: 1890 380 380
RAINBOWS IRELAND LTD
Seirbhís tacaíochta do leanaí atá ag déileáil leis
an bpróiseas méala agus daoine a chailleadh mar
gheall ar idirscaradh agus colscaradh nó méala.
Teil: 01 4734175
CONSOLE
Seirbhís tacaíochta do dhaoine atá ag déileáil leis
an bpróiseas méala agus daoine a chailleadh mar
gheall ar féinmharú.
Líne chabhrach: 1800 201890

SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA DO SHLÁINTE GHNÉIS

www.yoursexualhealth.ie
Seirbhís tacaíochta agus faisnéise FSS ar raon
leathan ábhar a bhaineann le sláinte ghnéis.
www.cluedup.ie
Faisnéis maidir le sláinte ghnéis.

CEISTEANNA ATÁIRGTHE AGUS
TORTHÚLACHTA
CUMANN PLEANÁLA TEAGHLAIGH NA
hÉIREANN
Seirbhís faisnéise agus tacaíochta maidir le raon
leathan ceisteanna a bhaineann le sláinte ghnéis.
www.ifpa.ie
Líne chabhrach toirchis náisiúnta: 1850 495051
www.thinkcontraception.ie
Seirbhís faisnéise atá dírithe orthu siúd atá 1825 bliana d’aois. Clúdaíonn sé an raon leathan
modhanna frithghiniúna atá ar fáil in Éirinn.
www.positiveoptions.ie
Seirbhís tacaíochta do thoirchis ghéarchéime.
Seol “list” saor in aisce chuig: 50444 chun liosta
a fháil de na gníomhaireachtaí comhairliúcháin do
thoirchis ghéarchéime.

STIANNA
CLINICÍ STI
Seirbhísí tacaíochta a bhaineann le
hIonfhabhtuithe Gnéas-Tarchurtha
BAILE ÁTHA CLIATH –
Ospidéal San Séamas, Clinic GUIDE
Teil: 01 4162315 / 4162316
Ospidéal Mater Misericordiae
Teil: 01 8032063
Clinic Thionscnamh Sláinte na bhFear Aerach
Teil: 01 6699553
An tIonad Tástála VEID (oscailte do chách)
Teil: 01 6699500
Uimhir shaorghlao: 1800 201187
CEATHARLACH – Ospidéal Dúiche Cheatharlach
Teil: 051 842646
CAISLEÁN AN BHARRAIGH – Ospidéal Ginearálta
Mhaigh Eo
Teil: 094 9021733
AN CLÁR – Ospidéal Réigiúnach Inse
Teil: 061 482382

STIANNA (ar lean)
CORCAIGH – Ospidéal Victoria
Teil: 021 4966844
GAILLIMH –
Ospidéal na hOllscoile
Teil: 091 525200
Ospidéal Portiuncula Béal Átha na Sluaighe
Teil: 090 9648372
LUIMNEACH – An tOspidéal Réigiúnach
Teil: 061 482382
SLIGEACH – Ospidéal Ginearálta Shligigh
Teil: 071 9170473
TIOBRAID ÁRANN –
Ospidéal Ginearálta an Aonaigh
Teil: 061 482382
Ospidéal Thiobraid Árann Theas
Teil: 051 842646
TRÁ LÍ – Ospidéal Ginearálta Thrá Lí
Teil: 021 4966844

SEIRBHÍSÍ
TACAÍOCHTA

GINEARÁLTA

PORT LÁIRGE – Ospidéal Ginearálta Phort Láirge
Teil: 051 842646

SAINCHEISTEANNA MAIDIR LEIS AN
LUCHT LEISPIACH, AERACH,
DÉGHNÉASACH AGUS TRASINSCNEACH
GLEN
Ag obair i gcomhair comhionannais don
lucht Leispiach, Aerach, Déghnéasach agus
Trasinscneach in Éirinn.
www.glen.ie
BELONGTO
Seirbhís tacaíochta do dhaoine óga Leispiacha,
Aeracha, Déghnéasacha agus Trasinscneacha.
www.belongto.org

MÍ-ÚSÁID GHNÉASACH AGUS FORÉIGEAN
CARI (CHILDREN AT RISK IN IRELAND)
Seirbhís tacaíochta do dhaoine óga a bhaineann le
mí-úsáid ghnéasach.
www.cari.ie
Líne chabhrach: 1890 924567 (Luan-Aoine 9.30r.n.
- 5.30i.n.)
IONAD ÉIGEANDÁLA BHAILE ÁTHA CLIATH
UM ÉIGNIÚ
Seirbhís tacaíochta a bhaineann le mí-úsáid
ghnéasach.
Líne chabhrach náisiúnta 24 uaire an chloig: 1800
778 888
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