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Athbhreithniú ar OCG

Réamhrá

Soláthraítear leis an gcáipéis seo achoimre ar thorthaí an 
Athbhreithnithe ar an Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta 
i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna. Tá sé i gceist leis 
freisin go dtacófar leo siúd ar mian leo aiseolas a sholáthar 
faoin dréacht-chomhairle atá á forbairt don Aire Oideachais 
agus Scileanna ag an an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus 
Measúnachta (CNCM) chun tacú leis an OCG inár scoileanna. 

Ar iarraidh an Aire Oideachais agus Scileanna, tugadh faoi 
athbhreithniú mór ar an OCG i mbunscoileanna agus in iar-
bhunscoileanna ó Mheitheamh 2018 go Márta 2019. Scrúdaíodh 
leis an athbhreithniú eispéireas na múinteoireachta agus na 
foghlama san OCG lena n-áirítear; an curaclam, an cur chuige 
i leith na foghlama, na tacaí atá riachtanach, agus bealaí 
chun eispéireas an OCG do dhaltaí a fheabhsú. Maidir leis an 
gcuraclam, d’iarr an tAire go measfaí na gnéithe seo a leanas den 
OCG:

• Toiliú, céard is ciall leis agus an tábhacht a bhaineann leis

• Forbairtí san fhrithghiniúint

• Léiriú gnéis sláintiúil dearfach & caidrimh ghnéis shláintiúla
dhearfacha

• An t-idirlíon a úsáid go sábháilte

• Na meáin shóisialta agus a n-éifeachtaí ar chaidrimh agus ar
an bhféinmheas

• Gnóthaí maidir le Daoine Leispiacha, Aeracha, Déghnéasacha,
Trasinscneacha & Aiteacha (LADTA)
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Athbhreithniú ar OCG

Ag Leanúint ar aghaidh 
leis an gcomhrá 

Here is the recently re–designed 
version of the Temply logo

Ghlac cuid mhaith daoine páirt san athbhreithniú, rud lena 
léirítear leibhéal na spéise atá ag daoine i ngné seo an 
oideachais. Bhí daltaí, tuismitheoirí, múinteoirí, ceannairí scoile, 
taighdeoirí agus eagraíochtaí páirteach san athbhreithniú d’fhonn 
an cineál eispéiris a bhí ag daoine óga ar an OCG a thuiscint. 
Mar gheall ar líon na ndaoine a ghlac páirt ann, táimid ag dul i 
gcomhairlel le daoine anois lena chinntiú go léiríonn ár dtorthaí 
agus an dréacht-chomhairle ghaolmhar riachtanais daltaí, 
scoileanna agus tuismitheoirí. 

Chuige sin, ba mhaith linn go ndéanfá machnamh ar na torthaí 
agus an dréacht-chomhairle ar a ndéantar  achoimre sa cháipéis 
seo. Tá roinnt ceisteanna buntábhachtacha soláthraithe 
againn chun cabhrú leat leis seo. Is féidir leat na ceisteanna 
buntábhachtacha seo a fhreagairt trínár gceistneoir idirlín nó trí 
aighneacht scríofa a dhéanamh is ár dteimpléad ar líne a úsáid. 
Is féidir teacht orthu siúd chomh maith leis an dréacht-tuarascáil 
iomlán trí leathanach gréasáin don Athbhreithniú ar OCG.

https://www.ncca.ie/ga/an-teolas-is-d%C3%A9ana%C3%AD-agus-imeachta%C3%AD/comhairli%C3%BAch%C3%A1in/athbhreithni%C3%BA-ar-oideachais-caidrimh-agus-gn%C3%A9asachta-ocg


 
Rannpháirtíocht 
go dtí seo 

Guth na Páirtithe Leasmhara
65 aighneacht scríofa curtha isteach 
61 Cruinnithe le 61 eagraíocht

Guth na Mhúinteora
1,333 freagra ón suirbhé ó CNCM 

Guth na dTuismitheoiríGuth na Scoileanna
4,038 freagra ón suirbhé ó CNCM
3,306 freagra ón suirbhé  ó Chomhairle 
Náisiúnta na dTuismitheoirí Bunscoile
554 freagra ón suirbhé ó Chomhairle 
Náisiúnta na dTuismitheoirí Iar-bhunscoile

Guth na Mac Léinn
512 freagra ón suirbhé ó CNCM
77 duine óg ag ócáid chomhairleach 

36 fócasghrúpa mic léinn
22 fócasghrúpa múinteoirí
10 fócasghrúpa bainistíochta shinsearacha
20 fócasghrúpa tuismitheoirí

Siompóisiam ar OCG
51 eagraíocht i láthair
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Athbhreithniú ar OCG

Torthaí

I gcoitinne, deir na daltaí gurbh é fál ar an 
ngort tar éis na foghla é an OCG de ghnáth, 
agus an iomarca béime ar an mbitheolaíocht 
ann.

Céard a dúirt daltaí…

D’aontaigh formhór na ndaltaí go bhfuil an OCG ina chuid 
thábhachtach den mhéid a fhoghlaimítear ar scoil. Tá daltaí ag 
iarraidh go mbeadh scoileanna ag múineadh OCG ar bhealach 
cuimsitheach, ábhartha agus a oireann dá n-aois sa bhunscoil 
agus san iar-bhunscoil araon. Mhothaigh siad nach raibh sé 
cinnte go bhfaighidís an caighdeán eispéiris chéanna san OCG 
lenar féidir leo a bheith ag súil in ábhair eile. Tá daltaí ag iarraidh 
níos mó deiseanna chun labhairt faoi na gnéithe mothúchánacha 
agus sóisialta a bhíonn i gceist le bheith ag fás suas agus ag 
déanamh caidreamh sláintiúil. 

D’inis daltaí dúinn freisin gur minic go mbíonn an OCG ró-
dhiúltach agus an iomarca fócais ann ar rioscaí agus ar chontúirtí, 
agus foghlaim faoi na gnéithe sláintiúla, dearfacha agus 
taitneamhacha thíos leis. Tá daltaí ag iarraidh timpeallachta a 
bheidh sábháilte ionchuimsitheach mar ar féidir leo ceisteanna 
a chur faoi gach gné de chaidrimh agus den ghnéasacht agus iad 
a phlé  le múinteoirí atá oilte agus muiníneach astu féin leis an 
réimse seo den churaclam a mhúineadh.

Le tuilleadh a léamh faoi pheirspictíochtaí daltaí, léigh 
leathanaigh 14 go 25 den dréacht-Tuarascáil.

https://www.ncca.ie/ga/an-teolas-is-d%C3%A9ana%C3%AD-agus-imeachta%C3%AD/comhairli%C3%BAch%C3%A1in/athbhreithni%C3%BA-ar-oideachais-caidrimh-agus-gn%C3%A9asachta-ocg
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Bhí tromlach na dtuismitheoirí d’aon 
tuairim go bhfuil OCG ábhartha agus a 
oireann don aois, ina chuid tábhachtach den 
churaclam scoile.

Céard a dúirt tuismitheoirí… 

Bhí tuairim ag mionlach tuismitheoirí áfach nár chóir do 
scoileanna agus múinteoirí oideachas dá leithéid a sholáthar.

Tá go leor tuismitheoirí ann nach bhfuil ar an eolas faoi scóip 
na foghlama laistigh de na cláir reatha OCG. Tá siad ag iarraidh 
tuilleadh cumarsáide agus faisnéise ó scoileanna ar bhonn 
leanúnach faoin OCG. Tá tuismitheoirí ar an eolas go mór faoin 
mbrú a bhíonn ar dhaoine óga atá ag fás suas inniu. 

Tá scoileanna i riocht ar leith, dar le tromlach na dtuismitheoirí, 
chun spás a sholáthar mar ar féidir le leanaí agus daoine óga 
na dúshláin seo a phlé ar bhealach eolach, tuisceanach agus 
oscailte. 

Le tuilleadh a léamh faoi pheirspictíochtaí tuismitheoirí, leigh 
leathanaigh 26 go 33 den dréacht-Tuarascáil.

Athbhreithniú ar OCG

 
Torthaí

https://www.ncca.ie/ga/an-teolas-is-d%C3%A9ana%C3%AD-agus-imeachta%C3%AD/comhairli%C3%BAch%C3%A1in/athbhreithni%C3%BA-ar-oideachais-caidrimh-agus-gn%C3%A9asachta-ocg


7

Athbhreithniú ar OCG

Torthaí

Ba mhaith le múinteoirí tuilleadh 

soiléireachta a fháil faoi bhealaí le haghaidh 
a thabhairt ar ábhair ag céimeanna difriúla 
d’fhoghlaim na leanaí san OCG.

Céard a dúirt múinteoirí…

Rinne roinnt múinteoirí an pointe áfach gur chóir go gcinnteofaí 
le treoir dá leithéid go mbeadh solúbthacht ag scoileanna chun 
freagairt do riachtanais sonracha a ndaltaí. Tá múinteoirí ar an 
eolas faoi thábhacht na forbartha gairmiúla do mhúinteoirí chun 
cáilíocht an OCG a fheabhsú. Ba mhaith leo go mbeadh oiliúint 
bhreise ar fáil ar leibhéil réamhsheirbhíse agus inseirbhíse 
araon. Lena chois sin, mhol múinteoirí iar-bhunscoile gur chóir go 
mbeadh cáilíocht ann chun COSPS a mhúineadh. 

Tosaíocht thairis sin do mhúinteoirí is ea curaclam uasdátaithe 
lena n-éascófaí le foghlaim a bhíonn riachtanach go ndéanfadh 
daltaí a mbealach tríd an bpróiseas le fás suas i saol an lae 
inniu. Mhothaigh múinteoirí go raibh breis ama riachtanach chun 
COSPS/OCG a mhúineadh go mbeadh brí leis an bhfoghlaim 
trasna raon na n-ábhar nach mór do dhaltaí idirghníomhú leo.

Le tuilleadh faoi pheirspictíochtaí múinteoirí a léamh, léigh 
leathanaigh 44 go 54 den dréacht-Tuarascáil.  

https://www.ncca.ie/ga/an-teolas-is-d%C3%A9ana%C3%AD-agus-imeachta%C3%AD/comhairli%C3%BAch%C3%A1in/athbhreithni%C3%BA-ar-oideachais-caidrimh-agus-gn%C3%A9asachta-ocg
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Bhí go leor príomhoidí scoile den tuairim go 
raibh féinmhuinín múinteoirí agus Forbairt 
Ghairmiúil Leanúnach (FGL) bhreisithe 
i réimse an OCG ar na príomhnithe 
a chumasaíonn múinteoiri le OCG                       
ardchaighdeáin a sholáthar i scoileanna.

Céard a dúirt ceannairí scoile…

Dhearbhaigh príomhoidí iar-bhunscoileanna luach cáilíochta 
réamhsheirbhíse san OCG. Chonaic go leor príomhoidí i 
mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna ról dearfach do 
ghníomhaireachtaí agus eagraíochtaí seachtracha a mhúineann 
gnéithe den Clár Oideachais Shóisialta Phearsanta agus Sláinte 
(COSPS)/OCG. Chonaic siad an ról tacaíochta a imríonn siad i gclár 
OCG na scoile agus labhair siad faoin ráth a bhí ar na hionchuir 
seo nuair a lánpháirtítear iad agus nuair a chruthaíonn siad 
deis do mhúinteoir an ranga labhairt le daltaí fúthu ina ndiadh. 
Tharraing roinnt príomhoidí ábhair bhuartha anuas áfach faoi 
bheith ag brath an iomarca ar sholáthraithe seachtracha go 
háirithe i rang a 5/6 agus san idirbhliain. 

D’iarr go leor príomhoidí tuilleadh treorach maidir le bealaí chun 
oibriú i gcomhpháirtíocht le soláthraithe seachtracha.  

Le tuilleadh a léamh faoi pheirspictíochtaí ceannairí scoile léigh 
leathanaigh 34 go 43 den dréacht-Tuarascáil. 

Athbhreithniú ar OCG

 
Torthaí

https://www.ncca.ie/ga/an-teolas-is-d%C3%A9ana%C3%AD-agus-imeachta%C3%AD/comhairli%C3%BAch%C3%A1in/athbhreithni%C3%BA-ar-oideachais-caidrimh-agus-gn%C3%A9asachta-ocg
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Athbhreithniú ar OCG

Aontaíodh i gcoitinne gur ghá ábhair bhreise 
a mhúineadh mar chuid den OCG inniu 
chun freastal ar dhúshláin shaol na ndaoine 
óga.

Céard a dúirt na páirtithe 
leasmhara eile…

D’aontaigh páirtithe leasmhara go bhfuil áit thábhachtach ag 
an OCG sa churaclam ag leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile. 
Rud a tháinig le peirspictíocht rannpháirtithe eile, d’aithin siad 
forbairt ghairmiúil mhúinteoirí mar an príomhrud a chumasódh 
OCG feabhsaithe. 

Bhíothas aontaithe i gcoitinne gurbh fhearr aghaidh a thabhairt 
ar an OCG ar bhealach iomlánaíoch, ionchuismitheach, mar a 
mbíonn an dalta sa lár agus a oireann dá n-aois agus leibhéal 
forbartha. Tarraingíodh anuas brú ama agus an iomarca sa 
churaclam freisin sna comhráití ag páirtithe leasmhara faoin OCG.

Le tuilleadh faoi pheirspictíochtaí páirtithe leasmhara eile a 
léamh, léigh leathanaigh 55 go 70 den dréacht-Tuarascáil.

 
Torthaí

https://www.ncca.ie/ga/an-teolas-is-d%C3%A9ana%C3%AD-agus-imeachta%C3%AD/comhairli%C3%BAch%C3%A1in/athbhreithni%C3%BA-ar-oideachais-caidrimh-agus-gn%C3%A9asachta-ocg
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Athbhreithniú ar OCG 
Comhairle faoi threonna 
amach anseo

Bíonn áit lárnach ag caidrimh agus ag an ngnéasacht i saol an 
duine agus ag an am céanna, bíonn siad i measc na ngnéithe 
is dúshlánaí maidir le saol sona a bhaint amach. Taispeánadh 
leis an Athbhreithniú go n aontaítear go láidir go bhfuil gá le 
heispéireas leanaí agus daoine óga ar an OCG ar scoil, agus gur 
tábhachtach é a fheabhsú. Leagtar amach leis an méid seo a 
leanas dréacht-chomhairle an CNCM faoi bhealaí lena bhféadfaí 
sin a bhaint amach. Cuirtear an chomhairle i láthair faoi cheithre 
theideal leathana:

•  An cur chuige i leith an OCG

•  An curaclam 

•  Coinníollacha a chruthú do OCG éifeachtach 

•  Nithe eile le cur san áireamh. 

Tá sainchúram sonrach ag an CNCM chun an curaclam a fhorbairt 
agus comhairle a thabhairt faoi chur chuigeanna i leith na 
múinteoireachta agus na foghlama. Léirítear sin leis an mbéim 
a leagtar ar na réimsí seo sa chomhairle faoi threonna amach 
anseo.

Le tuilleadh faoin gcomhairle  faoi threonna amach anseo léigh 
leathanaigh 71 go 84 den dréacht-Tuarascáil.

https://www.ncca.ie/ga/an-teolas-is-d%C3%A9ana%C3%AD-agus-imeachta%C3%AD/comhairli%C3%BAch%C3%A1in/athbhreithni%C3%BA-ar-oideachais-caidrimh-agus-gn%C3%A9asachta-ocg
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An Cur Chuige i leith a 
OCG

QUESTIONS FOR CONSIDER ATION

Dúirt daltaí go minic gurbh ionann a bhfoghlaim san OCG agus fál ar an 
ngort tar éis na foghla agus nár bhain sé lena riachtanais. Tá gá le comhráití 
leanúnacha le daltaí chun fáil amach cé na riachtanais agus ceisteanna 
sonracha a d’fhéadfadh a bheith acu, agus caithfidh comhráití dá leithéid 
tarlú ar bhonn rialta chun pleanáil don teagasc agus don fhoghlaim a threorú.

IS GÁ DUL I GCOMHAIRLE LE DALTAÍ GO RIALTA CHUN NA RIACHTANAIS IARBHÍR ATÁ ACU,                                     
AGUS NA RIACHTANAIS A CHUIREANN SIAD IN IÚL I RÉIMSE AN OCG, A SHONRÚ

I measc na bpáirtithe leasmhara ar fad, bhíothas d’aon tuairim go láidir go 
gcaithfidh níos mó a bheith i gceist le OCG ná faisnéis faoi na gnéithe 
bitheolaíochta an duine ag fás suas, agus faoi ghníomhaíocht ghnéis. Tá cur 
chuige iomlánaíoch riachtanach lena gcothromaítear plé faoi na rioscaí agus 
contúirtí a bhaineann le caidrimh agus gníomhaíocht ghnéis, agus plé faoi na 
gnéithe dearfacha, sláintiúla agus taitneamhacha a bhaineann le caidrimh.

Is féidir cur chuige iomlánaíoch a thuiscint mar mhúinteoireacht agus 
fhoghlam faoi na gnéithe cognaíocha, mothúchánacha, fisiciúla agus 
sóisialta a bhaineann le caidrimh agus gnéasacht. Tá sé d’aidhm leis eolas, 
scileanna, dearcaí agus luachanna a thabhairt do leanaí agus daoine óga lena 
gcumasófar iad chun: a sláinte; a bhfolláine agus a ndínit a thuiscint; caidrimh 
shóisialta mheasúla agus caidrimh ghnéis mheasúla a fhorbairt; machnamh 
a dhéanamh ar an mbealach a théann a gcuid roghanna i bhfeidhm ar 
a bhfolláine féin agus ar fholláine daoine eile; agus cosaint a gceart i 
gcaitheamh a saoil a thuiscint agus a chinntiú.

Caithfidh go mbeadh an bunús le cur chuige i leith an OCG a aontú bunaithe 
ar chearta agus riachtanais leanaí agus daoine óga. Leagadh iad sin amach 
i roinnt mhaith conarthaí agus ionstraimí idirnáisiúnta um chearta an duine 
lena dtagraítear don cheart chun oideachais agus an chaighdeáin sláinte is 
airde. Chuir go leor daltaí a bhfrustrachas in iúl nach raibh a gceart chun OCG 
ráthaithe agus go sé ag brath i bhfad an iomarca ar an scoil ina raibh siad nó 
ar an múinteoir a tharla a bheith acu.

BA CHÓIR GO NGL ACFAÍ CUR CHUIGE IOML ÁNAÍOCH I LEITH AN OCG

BA CHEART GO MBEADH CUR CHUIGEANNA I LEITH AN OCG BUNAITHE                                                                      
AR CHEARTA AGUS RIACHTANAIS DAOINE ÓGA .       

Cé chomh mór is a aontaíonn/easaontaíonn tú i gcoitinne leis an 
treo a mholtar maidir leis an gcur chuige i leith an OCG a d’eascair 
as an athbhreithniú?

Céard iad na gnéithe den chur chuige a mholtar lena n-aontaíonn/
lena n-easaontaíonn tú?

Céard eile atá tábhachtach agus tú ag déanamh do mhachnaimh ar 
an gcur chuige i leith COSPS/OCG a mhúineadh i scoileanna?
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An curaclam 

BA CHEART GO MBEADH AN OCG INA CHUID D’AON CHUR ACL AM COSPS L ÁNPHÁIRTITHE AMHÁIN AGUS GO                     
N-UASDÁTÓFAÍ É GO GCUIMSEOFAÍ LEIS RÉIMSÍ NÁR SONR AÍODH LEIS AN ATHBHREITHNIÚ

CEISTEANNA LE DO MHACHNA MH A DHÉANA MH ORTHU

Cé chomh mór is a aontaíonn/easaontaíonn tú i gcoitinne leis gur 
nithe tábhachtacha iad seo le cur san áireamh ó thaobh COSPS/
OCG?

Céard iad na nithe a cuireadh san áireamh is a leagadh amach 
thuas, lena n-aontaíonn nó lena n-easaontaíonn tú?

An bhfuil aon nithe eile ann ar chóir a thabhairt chun suntais sa 
chomhairle le haghaidh COSPS/OCG?

Tógann próisis le curaclaim a fhorbairt cuid mhaith ama, agus tháinig sé chun 
suntais leis an athbhreithniú go bhfuil gá ag scoileanna le tacaíocht anois. 
Caithfidh an obair fhorleathan  le curaclam a fhorbairt tarlú i gcomhthéacs na 
n-athbhreithnithe leanúnacha ar an gcuraclam bunscoile agus ar an tsraith 
shinsearach. Idir an dá linn, forbróidh an CNCM treoirlínte eatramhacha faoi 
bhealaí gur féidir aghaidh a thabhairt ar an gcuraclam reatha ar shlí níos
ionchuimsithí agus soláthróidh an CNCM soiléireacht maidir le mar a fhéadfar 
ábhair a mhúineadh ar bhealach iomlán ionchuimsitheach.

Tugadh chun suntais leis an Athbhreithniú gur gá aon churaclam amháin a 
chruthú lena leagfar amach a bhfoghlaimeofar sa Clár Oideachais Shóisialta 
Phearsanta agus Sláinte (COSPS)/OCG mar aon ábhar amháin agus lena 
soláthrófar leanúnachas san eispéireas ar COSPS/OCG ó luathaois an linbh 
go dtí aois iar-bhunscoile, céim ar chéim. Bheadh curaclam athfhorbartha 
dá leithéid ina dheis freisin le hábhair a uasdátú agus aon ní atá ag forluí ar 
nithe eile ar bhealach neamhchabhrach a bhaint amach.

TREOIRLÍNTE EATR AMHACHA A FHORBAIRT
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Ag cruthú na 
gcoinníollacha cearta do 
OCG éifeachtach 

C AITHFEAR SAINOILIÚINT AGUS SAINCHONAIRÍ DON FHORBAIRT                                                                      
GHAIRMIÚIL A FHORBAIRT I RÉIMSE AN COSPS/OCG

CEISTEANNA LE DO MHACHNA MH A DHÉANA MH ORTHU

Cé chomh mór is a aontaíonn/easaontaíonn tú i gcoitinne le 
torthaí an Athbhreithnithe faoi na coinníollacha atá riachtanach 
do COSPS /OCG éifeachtach?

Tabhair cúis leis an leibhéal lena n aontaíonn/n-easaontaíonn leis 
sin?

Céard eile atá tábhachtach chun na coinníollacha a chruthú 
do COSPS /OCG éifeachtach?

Aithníodh leis an athbhreithniú freisin gur gá na hacmhainní reatha 
múinteoireachta agus foghlama atá ar fáil sa réimse seo a bhreithniú. 
Comhoibreoidh an CNCM le páirtithe leasmhara eile le suíomh tairsí a 
fhorbairt mar ar féidir teacht ar acmhainní reatha agus acmhainní a bheidh 
ann amach anseo.

Soiléirítear san Athbhreithniú go bhfuil oiliúint agus tacaíocht 
mhionsonraithe leanúnach ag teastáil ó mhúinteoirí i réimse COSPS/OCG. 
Caithfear an rochtain ar fhorbairt ghairmiúil a bhreisiú ag léibhéil 
réamhsheirbhíse agus inseirbhíse trí chur chuige ilmhódach agus 
ilghníomhaireachtaí. D’fhéadfadh cuid mhaith den obair maidir le cur chuige 
dá leithéid a dhéanamh i dtosach mar ullmhúchán le haghaidh curaclaim 
athfhorbartha. Lena chois sin, dá soláthrófaí saincháilíocht iarchéime san 
COSPS/OCG, bheadh sin ina chéim mhór chun tosaigh maidir le socruithe a 
dhéanamh do COSPS/OCG éifeachtach i scoileanna san fhadtéarma.

ATHBHREITHNIÚ AR ACMHAINNÍ REATHA AGUS ACMHAINNÍ A BHEIDH COTHROM LE DÁTA A FHORBAIRT
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Nithe eile le cur 
san áireamh 

MAOIRSEACHT NA ROINNE OIDEACHAIS AGUS SCILEANNA (ROS) AR COSPS /OCG

QUESTIONS FOR CONSIDER ATION

Cé chomh mór is a aontaíonn/easaontaíonn tú i gcoitinne leis gur 
nithe tábhachtacha iad seo le cur san áireamh ó thaobh 
COSPS/OCG?

Céard iad na nithe a cuireadh san áireamh is a leagadh amach thuas, 
lena n-aontaíonn nó lena n-easaontaíonn tú?

An bhfuil aon nithe eile ann ar chóir a thabhairt chun suntais sa 
chomhairle le haghaidh COSPS/OCG?

Tá sé soiléir go bhfuil tuilleadh tacaíochta agus treorach ag teastáil ó 
iar-bhunscoileanna sa phleanáil maidir le folláine na sraith sóisearaí. 
Tabharfaidh an CNCM faoi scrúdú ar an mbealach a bhíonn scoileanna ag 
pleanáil don fholláine agus soláthróidh roinnt samplaí faoi bhealaí gur féidir 
le scoileanna spás na folláine a úsáid chun foghlaim na ndaltaí sa COSPS/OCG 
a bhreisiú.

Tugadh chun suntais san athbhreithniú an ról atá ag ciorcláin na Cigireachta 
agus na ROS maidir le bheith ag tacú leis an dea-chleachtas san COSPS /OCG. 
Bíonn maoirseacht agus tacaíocht chuimsitheach le haghaidh COSPS /OCG 
thar cheann na Cigireachta agus na Roinne ag teastáil chun freastal ar na 
riachtanais a aithníodh san athbhreithniú seo. 

SUPPORT SCHOOLS IN THE ENHANCEMENT OF SPHE/RSE WITHIN THE CONTEXT OF PL ANNING FOR WELLBEING IN 

Ní féidir le scoileanna é a dhéanamh ina n aonar agus caithfear tacú le 
tuismitheoirí agus iad a spreagadh le freagracht a ghlacadh as foghlaim a 
leanaí. Is faoi mháthair-eagraíochtaí i gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí 
ábhartha rialtais a bhíonn idirghníomhaíocht le tuismitheoirí agus b’fhéidir go 
bhféadfaí cuimhneamh ar oideachas agus faisnéis phoiblí a fhorbairt agus a 
thabhairt san áireamh sa réimse seo.

ACMHAINNÍ AGUS TAC AÍ DO THUISMITHEOIRÍ I RÉIMSE AN COSPS/OCG

TACÚ LE SCOILEANNA CHUN COSPS /OCG A BHREISIÚ L AISTIGH DE CHOMHTHÉACS 
NA PLEANÁL A DON FHOLL ÁINE SA TSR AITH SHÓISEAR ACH
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Athbhreithniú ar OCG

Na chéad 
chéimeanna eile 

Here is the recently re–designed 
version of the Temply logo

 

Táthar ag iarraidh ort do thuairimí a chur faoinár mbráid 
trínár gceistneoir a chomhlánú leathanach gréasáin don 
Athbhreithniú ar OCG nó trí aighneacht scríofa a sheoladh ar 
ríomhphost chuig RSEreview@ncca.ie faoi Dé hAoine an 
25ú Deireadh Fómhair 2019. 

Ba mhaith leis an CNCM a bhuíochas a ghabháil leis na 
heagraíochtaí, daoine aonair agus scoileanna éagsúla a 
ghlac páirt san athbhreithniú go dtí seo. Tar éis dúinn an
comhairliúchán seo, tabharfar tuarascáil deiridh ina mbeidh 
an chomhairle maidir le treonna amach anseo chun críche 
agus a eisiúint chuig an Aire Oideachais agus Scileanna.

RSEreview@ncca.ie
https://www.ncca.ie/ga/an-teolas-is-d%C3%A9ana%C3%AD-agus-imeachta%C3%AD/comhairli%C3%BAch%C3%A1in/athbhreithni%C3%BA-ar-oideachais-caidrimh-agus-gn%C3%A9asachta-ocg





