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Ceachtanna chun tacú le scoláirí sa 
chúigiú agus sa séú bliain agus iad 
ag filleadh ar an scoil
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Réamhrá20
Agus scoláirí ag filleadh ar an scoil, níl 
aon dabht ach go raibh tionchar ag an 
tréimhse fhada a chaith siad sa bhaile ar 
a bhfoghlaim, ar a bhfolláine agus ar an 
gceangal foriomlán atá acu leis an scoil. 
Bhí tionchar ag imeachtaí le gairid ar 
gach gné den fholláine – idir shóisialta, 
mhothúchánach agus fhisiciúil. I gcás go 
leor daoine óga, thug an t-athrú tapa, 
nach raibh aon súil leis, deiseanna dóibh. 
Bhain roinnt díobh taitneamh as naisc 
níos gaire lena dteaghlach, bhí eispéiris 
foghlama shaibhre ag roinnt eile, mar aon 
le braistint mhór phobail. Do dhaoine 
eile, chruthaigh an tréimhse fhada sa 
bhaile, mar aon leis an scaradh ó phiaraí, 
múinteoirí agus tacaíochtaí eile, strus 
suntasach. Cé gur éirigh go maith le 
roinnt scoláirí leis an gcianfhoghlaim, ní 
raibh ach rannpháirtíocht theoranta ag 
scoláirí eile ar chúiseanna éagsúla, ar nós 
drochrochtain ar TF nó WiFi, bheith ag 
tabhairt aire do leanaí níos óige nuair a 
bhí tuismitheoirí ag obair, deacracht ag 
bainistiú easpa gnáthamh, easpa rochtana 
ar spás oibre ciúin.  Bhí eispéireas difriúil 
ag gach scoláire ar Covid-19. Mar sin féin, 
tá gach scoláire as láthair ón scoil ar feadh 

20 tréimhse fhada anois agus beidh am agus 
tacaíocht ag teastáil uathu agus iad ag 
socrú isteach san fhoghlaim arís. 

Beidh lucht an chúigiú agus an séú 
bliain i mbliana ag teacht ar ais leis an 
ngnáth réimse mothúchán a bhíonn 
ar scoláirí agus iad ag réiteach don 
Ardteistiméireacht – neirbhís, imní, dúil – 
mar aon le buairt a bhaineann le cailleadh 
amach ar fhoghlaim agus éiginnteacht 
faoi chur isteach ar an bhfoghlaim agus an 
measúnú arís amach anseo sa scoilbhliain 
romhainn.  

Is é cuspóir na n-acmhainní seo spás 
sábháilte a chruthú inar féidir le daoine 
óga ceangal lena chéile agus leis an scoil 
arís, comhráite a bheith acu faoi thionchar 
na n-eispéireas le déanaí ag maireachtáil le 
Covid-19; agus cur lena straitéisí chun dul 
i ngleic le deacrachtaí ionas gur féidir leo a 
gcuid foghlama agus maireachtála laethúla 
a bhainistiú sna míonna romhainn. 

Ceapadh na hacmhainní seo le húsáid 
laistigh den rang OSPS. Nó sin, is féidir 
iad a úsáid chun ceardlanna astu féin 
a phleanáil i rith na gcéad laethanta ar 
ais ar scoil, á n-éascú b’fhéidir ag an 
treoirchomhairleoir, teagascóir ranga nó 
séiplíneach scoile. 

I scoileanna ina bhfuil OSPS ar an amchlár, 
tacóidh agus cuirfidh na ceachtanna seo le 
creat curaclaim OSPS na sraithe sinsearaí 
(CNCM, 2011). 

Aidhm fhoriomlán na gceachtanna seo: 

• scoláirí a chumasú le machnamh a 
dhéanamh ar thionchar Covid-19 ar 
a bhfolláine

• cuidiú leis an scoláire ceangal leis an 
scoil agus lena chomhscoláirí arís 

• roinnt de na scileanna, dearcthaí 
agus meonta riachtanacha a chothú 
chun dul i ngleic leis an bhfoghlaim 
go rathúil arís.
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PRÍOMHTHEACHTAIREACHT 
FOLLÁINE 

NÓTA DON 
MHÚINTEOIR

Agus muid ag aistriú ar ais ar scoil, tá 
cúig phríomhtheachtaireacht folláine 
a mholann an Roinn Oideachais 
is ceart a chur in iúl do phobal na 
scoile: 

1. braistint sábháilteachta 

2. suaimhneas 

3. féin-éifeachtúlacht agus 

éifeachtúlacht phobail 

4. ceangal sóisialta 

5. dóchas. 
 
Tá na teachtaireachtaí sin leabaithe 
san acmhainn seo.
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• braistint sábháilteachta a chur chun 
cinn (trí threoirlínte sláinte poiblí a 
roinnt, athruithe ar an timpeallacht 
scoile a mhíniú, srl.) 

• mothúcháin agus eispéiris dhifriúla 
a bhíonn ag scoláirí ag filleadh ar an 
scoil a aithint agus a dhearbhú

• ceangail, caidrimh agus muintearas 
le piaraí, múinteoirí agus an scoil a 
athbhunú agus a thógáil

• tacú le scoláirí bealaí a shainaithint 
chun a n-aistriú ar ais ar scoil a 
bhainistiú

• braistint chumhachtaithe, dóchais 
agus éifeachtúlachta a thógáil

• braistint suaimhnis a chur chun cinn 
trí bhealaí a thabhairt do na scoláirí 
chun scíth a ligean agus mothúcháin 
a rialú

• tacú le scoláirí chun pleanáil agus 
féachaint chun cinn chuig an gcéad 
chéim eile dá bhfoghlaim.

 

Sula mbuaileann tú le do scoláirí, tá 
sé tábhachtach a bheith feasach ar 
d’fholláine féin agus ar aon ábhar imní 
féideartha a d’fhéadfadh a bheith á 
dtabhairt ar ais ar scoil agat. Tabhair 
aitheantas do d’ábhar imní féin agus 
tacaigh leat féin nó lorg cúnamh chun 
an imní sin a bhainistiú.  Cé go bhfuil sé 
tábhachtach srian a choinneáil ar d’imní 
féin nuair atá cur agus cúiteamh á éascú 
leis na scoláirí, tá sé cabhrach freisin 
roinnt de d’eispéireas féin a roinnt, má tá 
tú compordach sin a dhéanamh. Agus na 
gníomhaíochtaí foghlama seo á n-éascú, 
tá sé tábhachtach tuin shuaimhneach 
agus dhearfach a chur in iúl agus dóchas 
agus muinín a léiriú in athléimneacht agus 
cumas daoine óga chun dul i ngleic le 
deacrachtaí. (Féach ar an treoir maidir le 
comhráite sa seomra rang a éascú)

Beidh sé cabhrach freisin bualadh le 
múinteoirí eile chun an chaoi a n-úsáidfidh 
sibh na ceachtanna seo nó a gcuirfidh 
sibh in oiriúint iad a phleanáil agus an luas 
agus leibhéal oiriúnach a úsáidfidh sibh 
le bhur scoláirí a chinneadh. B’fhéidir go 
mbeadh gá teacht ar ais chuig ceachtanna 
le grúpa beag de na scoláirí i ngrúpaí 
níos lú, m.sh. le foireann riachtanas 
speisialta oideachais/foireann cúraim/
treoirchomhairleoir. 

Cé go dtiocfaidh formhór na scoláirí 
ar ais ó aon drochthionchar mar 
gheall ar Covid-19 de réir a chéile, 
beidh imeachtaí an-anacrach nó 
beidh anacair fhadtéarmach nó 
thromchúiseach le feiceáil i gcéatadán 
beag agus beidh tacaíocht speisialtóra 
dírithe uathu.

Féadfaidh scoileanna na ceachtanna 
seo a roinnt le tuismitheoirí/
caomhnóirí lena chur ar a gcumas 
tuiscint a fháil ar an méid atá á 
dhéanamh ar scoil agus leanúint leis an 
gcomhrá sa bhaile lena bpáistí.
 

IS É FÓCAS NA gCEACHTANNA 
SEO 
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Teastaíonn am ó gach scoláire chun 
eispéiris na míonna atá díreach caite 
a phróiseáil agus dul in oiriúint don 
‘ghnáthshaol’ nua. Céard is féidir leat 
a dhéanamh le cabhrú? 

Smaoinigh fút féin mar pháiste nó duine 
fásta óg. An raibh duine faoi leith ann a 
cheap tú a d’éist i ndáiríre? Má bhí, céard a 
rinne siad? Déan aithris air sin! Bí oscailte 
agus léirigh spéis. Samhlaigh an saol a bhí 
ag páistí agus daoine óga in go leor cúinsí 
éagsúla. Léirigh comhbhá ach ná cuir an 
iomarca ceisteanna diana agus ná iarr 
scéalta pearsanta géara. Ná cuir crua ar 
aon duine. Éist go cúramach, léirigh spéis 
agus taispeáin go bhfuil gean agat orthu. 

 
 

Tabhair guth do na mothúcháin a thugann 
tú faoi deara gan díriú ar scoláire ar leith 
(m.sh. ‘Is cosúil go bhfuil imní ar roinnt 
oraibh faoi sin’). Cuir i gcuimhne dóibh 
go bhfuil sé nádúrtha imní a bheith orthu 
agus gur féidir le roinnt struis a bheith 
cabhrach fiú – spreagann sé muid le 
bheith airdeallach, fócasú nó gníomhartha 
a ghlacadh chun aire a thabhairt dúinn 
féin (m.sh. is féidir leis cabhrú linn cloí leis 
na treoirlínte sláinte poiblí). 

TREOIR MAIDIR LE
COMHRÁITE SA SEOMRA 
RANGA A ÉASCÚ   

BÍ I D’ÉISTEOIR MAITH

DEARBHAIGH A 
MOTHÚCHÁIN

Cabhraigh leo na láidreachtaí atá 
forbartha acu a aithint agus an chaoi 
ar féidir leo sin cabhrú leo i gcásanna 
dúshlánacha.  Cuir i gcuimhne dóibh 
faoin gcaoi a ndeachaigh siad i ngleic 
leis na tréimhsí dúshlánacha i rith na 
dianghlasála agus na bealaí ar léirigh siad 
athléimneacht. 

DÍRIGH AR A LÁIDREACHTAÍ 
AGUS A gCUMAS
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TUIG MOTHÚCHÁIN

Bíonn gach mothúchán, idir dheas 
agus ghránna, cosúil le tonnta, tagann 
siad agus imíonn siad. Ní bhíonn siad 
buan. Bíonn sé níos éasca dul i ngleic 
le mothúcháin nach bhfuil go deas má 
táimid in ann ár mothúcháin a aithint 
agus labhairt le duine fúthu. Spreag iad le 
labhairt lena dtuismitheoirí/gcúramóirí nó 
duine fásta eile a bhfuil muinín acu astu 
faoi aon imní atá orthu. 

Abair leis na scoláirí go bhfuil go leor 
daoine ag tabhairt aire dóibh, ar scoil, sa 
bhaile agus sa tsochaí i gcoitinne. Bíodh 
an chaint ar ábhar misnigh réasúnta. 
Má dhéantar iomarca athdhearbhaithe 
b’fhéidir go gceapfaimis gur gá dúinn 
níos mó imní a bheith orainn ná mar atá! 
Cuir i gcuimhne dóibh freisin go mbeidh 
laethanta maithe rompu agus rudaí a 
mbeidh súil acu leo.  

Déan tobsmaointeoireacht ar réitigh agus 
bealaí chun dul i ngleic le deacrachtaí 
le chéile, ná léim isteach agus ná cuir 
isteach ar an gcomhrá le réitigh leagtha 
síos. Ansin spreag iad chun an réiteach is 
fearr dóibh féin a roghnú. Má ligeann tú 
dóibh bealaí a aimsiú iad féin nó i ngrúpaí 
cabhróidh sé leo é a dhéanamh arís sa 
todhchaí agus éifeachtúlacht a thógáil.

TABHAIR ÁBHAR MISNIGH 
DÓIBH

RÉITIGH AGUS UIRLISÍ 

SCOLÁIRÍ TRÍNA CHÉILE A 
LÁIMHSEÁIL

Má bhíonn scoláire trína chéile, abair 
leo go bhfuil sé sin an-nádúrtha agus 
intuigthe. B’fhéidir go dteastódh spás 
príobháideach uathu ionas nach mbeidh 
náire orthu os comhair a bpiaraí. Nuair 
a bhíonn an scoláire socair arís, b’fhéidir 
go gcabhródh sé a thuiscint go bhfuil 
daoine eile ag mothú mar a chéile. Más 
cuí, b’fhéidir go mbeadh sé úsáideach 
iarraidh ar an gcuid eile den ghrúpa Cé 
eile a mhothaíonn beagán mar seo? – má 
ardaítear cúpla lámh, nó má chlaontar 
cúpla cloigeann, tacóidh sé leis an 
scoláire. Cén chaoi ar féidir linn aire a 
thabhairt dá chéile inniu? Cén chaoi a 
bhféadfaí an lá seo a fheabhsú beagán?  

Mar is gnách, lorg tacaíocht ó struchtúir 
na scoile mar an Fhoireann chun Tacú le 
Scoláirí, má tá imní leanúnach ort faoi 
scoláire ar leith. Má tá imní ort maidir le 
cosaint leanaí, tuairiscigh é seo leis an 
teagmhálaí ainmnithe (an príomhoide de 
ghnáth) sa scoil. 
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Bíonn bunrialacha níos éifeachtaí 
nuair a dhéanann an múinteoir agus 
na scoláirí idirbheartaíocht agus 
comhaontú orthu, seachas nuair a 
chuireann an múinteoir i bhfeidhm 
iad. Mar sin, nuair atá bunrialacha á 
gcomhaontú leis an rang tá an méid 
seo a leanas tábhachtach:

• Bíonn an scoláire páirteach go 
gníomhach chun na bunrialacha a 
chinneadh

• Tuigtear agus glactar leis na 
bunrialacha mar bhunús don 
chomhoibriú

• Tuigeann scoláirí go gcabhróidh 
na rialacha seo le gach duine a 
choinneáil slán agus mothú go bhfuil 
meas orthu sa seomra ranga

• Tagraítear do na bunrialacha go rialta 
d’fhonn iad a atreisiú go dearfach 
agus a athbhreithniú, nó más gá, 
idirbheartaíocht a dhéanamh orthu 
arís. 

Mínigh do na scoláirí go dteastaíonn 
uait gur spás a bheadh sa rang seo ina 
mothaíonn gach duine compordach agus 
sábháilte agus inar féidir leo labhairt 
lena chéile faoi rudaí tábhachtacha. Sula 
dtosaíonn tú, b’fhéidir go mbeadh sé 
úsáideach don rang roinnt bunrialacha 
a chomhaontú. Chun tús a chur leis an 
bpróiseas, fiafraigh díobh 

‘Céard a chuirfeadh ar bhur gcompord sibh 
agus cén chaoi a mothódh sibh sábháilte 

agus sibh páirteach sa rang seo?’ 

Cuirfidh na smaointe a thagann aníos 
tríd an tobsmaointeoireacht seo le sraith 
bunrialacha comhroinnte. 

Bunrialacha – roinnt leideanna le plé sa 
seomra ranga  
Is gá go mbeadh na bunrialacha gearr 
agus dearfach. Tá roinnt samplaí thíos de 
bhreithnithe tábhachtacha is féidir leat a 
úsáid mar leideanna más gá. 

Oscailteacht fad is a bhíonn meas ar 
theorainneacha  
Beimid oscailte agus ionraic, ach ní 
phléifimid go díreach ár saol pearsanta/
príobháideach féin ná saol pearsanta/
príobháideach daoine eile. Pléifimid 
cásanna ginearálta mar shamplaí ach 
ní úsáidfimid ainmneacha ná cur síos a 
d’fhéadfadh aon duine a thabhairt le fios. 
Ní chuirfimid crua ar aon duine. Ná ní 
chuirfidh an múinteoir! 

Coinnigh an comhrá sa seomra1  
Mothaímid sábháilte ag plé rudaí sa 
spás seo, agus tá a fhios againn nach 
ndéarfaidh na scoláirí eile ná an múinteoir 
na rudaí a deirtear sa seomra ranga le 
haon duine eile – seachas má bhíonn imní 
ar an múinteoir go bhfuil duine i mbaol. 
Sa chás sin, leanfaidh siad beartas cosanta 
na scoile. 

Cur chuige nach bhfuil breithiúnach 
Tá sé ceart go leor má easaontaímid le 
tuairim duine eile ach ní thabharfaimid 
breithiúnas, ní bheimid ag magadh, na ní 
chaithfimid anuas ar aon duine. Is féidir 
linn ‘dúshlán a thabhairt don tuairim, ní 
don duine’. 

BUNRIALACHA

ULLMHÚCHÁN!

An ceart le pasáil  
Tá sé tábhachtach páirt a ghlacadh. Ach, 
tá sé de cheart againn pasáil ar cheist nó 
páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht. 

Ná déan talamh slán d’aon rud 
Ní dhéanfaimid talamh slán de luachanna, 
meonta, iompar, eispéiris saoil ná 
mothúcháin daoine. 

Éisteacht le daoine eile  
Éistfimid le tuairim an duine eile agus 
beimid ag súil go n-éistfear linn. Tá spás 
agus am cothrom tuillte ag gach duine 
chun a n-eispéireas agus mothúcháin a 
roinnt. 

Teanga a úsáid 
Úsáidfimid teanga mheasúil agus na 
téarmaí cearta do na rudaí a bheidh á bplé 
againn seachas béarlagair, mar go mbíonn 
sé sin maslach do dhaoine áirithe. Mura 
bhfuilimid cinnte céard é an téarma ceart, 
is féidir linn ceist a chur ar an múinteoir. 

Ceisteanna a chur 
Tá a fhios againn nach bhfuil aon 
cheisteanna ‘seafóideacha’ ann. Ní 
chuirimid ceisteanna d’aon turas chun 
náire a chur ar aon duine eile. (B’fhéidir go 
smaoineofá freisin ar bhosca ceisteanna a 
chur ar fáil do cheisteanna anaithnide.) 

 
 

1 Agus tú ag plé rúndachta, ba cheart go 

dtuigfeadh na scoláirí go soiléir nach féidir le 

múinteoirí gealltanas a thabhairt go gcoinneoidh 

siad eolas rúnda, agus go roinnfidh siad eolas 

le baill foirne eile a bhfuil freagrachtaí cosanta 

orthu má cheapann siad go bhfuil scoláirí i mbaol 

nó i gcontúirt.
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Ground rules are most effective 
when they are negotiated and 
agreed with students, rather than 
imposed by the teacher. So when 
agreeing ground rules with the 
class it is important that:

• Students are actively involved in 
deciding the ground rules

• The ground rules are understood 
and accepted as an agreed basis 
for working together

• Students understand how 
keeping these rules will help 
everyone feel safe and respected 
in the classroom

• The ground rules are referred to 
regularly in order to positively 
reinforce them and revised, or if 
necessary, renegotiated. 

Explain to the students that you 
want this class to be a space where 
everyone feels comfortable and safe 
and can talk about things that really 
matter. So before getting started it 
might be helpful for the class to agree 
some ground rules. To prompt this 
process, first ask these questions
 
‘What would help to make you feel 
comfortable and safe participating in 
this class?’ 

GETTING STARTED

Táimid ar fad anseo le chéile 

Cruth a chur ar an gcomhrá: 
Táimid ag tosú ar ais ar scoil tar éis 
briseadh sé mhí nach raibh súil ag aon 
duine againn leis. Bhí sé difriúil dúinn ar 
fad, daoibhse, do bhur múinteoirí, bhur 
dteaghlaigh agus bhur gcairde. B’fhéidir 
go ndeachaigh cuid agaibh i ngleic leis 
an athrú, go bhfuair sibh amach faoi 
láidreachtaí agus scileanna nach raibh 
a fhios agaibh a bhí agaibh. Do dhaoine 
eile, b’fhéidir go raibh sé deacair, 
uaigneach daoibh a bheith imithe ón scoil. 
Anois agus sibh ar ais ar scoil b’fhéidir 
go mbeadh go leor meascán mearaí 
mothúchán oraibh. Beidh bhur múinteoirí 
ar fad ag obair le cabhrú libh socrú ar ais 
ar scoil agus foghlaim.    

Sna ranganna/sa cheardlann seo, 
gheobhaidh sibh deis machnamh a 
dhéanamh ar bhur n-am taobh amuigh 
den scoil, bhur n-ábhar dóchais agus eagla 
faoi bheith ar ais a roinnt agus straitéisí 
a chabhróidh libh foghlaim go rathúil sa 
bhliain romhainn a roinnt.

Mar bhur múinteoir/dteagascóir/
dtreoirchomhairleoir beidh mé ag 
éisteacht go cúramach leis an méid 
atá á rá agaibh agus ag deireadh gach 
seisiúin socróimid le chéile má bhíonn 
aon smaointe/mholtaí a cheapann sibh 
a bheadh úsáideach do mhúinteoirí eile 
nó don Phríomhoide éisteacht leo chun a 
bheith in ann cabhrú agus tacú libh agus 
bhur bhfoghlaim ar scoil.

CÉIMEANNA

Céim 1: Aithne a chur ar a chéile agus 
bunrialacha  
Aithne a chur ar a chéile – Téigí i líne 
in ord bhur n-ainmneacha nó laethanta 
breithe gan labhairt (de réir scaradh 
sóisialta)

B’fhéidir go gcuirfeá roinnt spraoi agus 
dúshláin leis trí phúicín a chur ar leath den 
ghrúpa agus a rá gur féidir leo siúd a bhfuil 
púicín orthu labhairt ach nach féidir leis an 
gcuid eile. Leathnaigh an plé faoin gcaoi 
ar chabhraigh siad lena chéile, an chaoi a 
mothaíonn sé a bheith feicthe ach gan a 
bheith cloiste, srl.

Ansin aontaigh bunrialacha leo a 
chabhróidh le spás sábháilte a dhéanamh 
den seomra ranga ionas go mbeidh 
gach duine in ann páirt a ghlacadh sna 
ceachtanna/sa cheardlann seo.

Céim 2 – Gach rud a roinnimid? 
Taispeáin an físeán trí nóiméad seo – All 
that we share (Creidiúint: TV2 Danmark) 
agus iarr ar na scoláirí trácht a dhéanamh 
ar an bpríomhtheachtaireacht a thóg siad 
uaidh.

Iarr ar scoláirí machnamh a dhéanamh ar 
na bealaí a bhfuil siad, mar rang agus mar 
ghrúpa bliana, difriúil lena chéile agus na 
rudaí a roinneann siad ar fad. Is iad na 
rudaí a roinnimid a chruthaíonn nasc. I 
rith na míonna romhainn beimid ag brath 
ar thacaíocht a chéile. Sna ceachtanna/
sa cheardlann seo, beimid ag féachaint ar 
bhealaí chun a gceangail agus a gcaidrimh 
lena chéile a láidriú mar aon le féachaint 
ar bhealaí ar féidir leo a straitéisí chun dul 
i ngleic le deacrachtaí a fhorbairt agus cur 
leo. 

Bealach spraíúil is ea ‘Blobanna’ chun 
na rudaí atá coitianta eadrainn a atreisiú 
agus cabhraíonn sé chun braistint 
dlúthpháirtíochta a thógáil. 
Iarr ar na scoláirí bloba a chruthú, .i. 
seasamh le chéile (de réir treoirlínte 
scartha shóisialta), nó seasamh ag an 
deasc má tá aon cheann de na ráitis seo 
fíor ina gcás féin: 

• Is feoilséantóir mé 
• Is féidir liom uirlis cheoil a sheinm
• Imrím ar fhoireann
• Tá deartháir/deirfiúr agam sa scoil seo
• Thaitin an fhoghlaim ón mbaile liom   
 nuair a bhí na scoileanna dúnta
• Tá mé sásta a bheith ar ais ar scoil
• Tá a fhios agam céard a theastaíonn   
 uaim a dhéanamh nuair a chríochnaím  
 an scoil
• Níl a fhios agam céard a theastaíonn
 uaim a dhéanamh nuair a chríochnaím
 an scoil

GNÍOMHAÍOCHTAÍ  
FOGHLAMA

SEISIÚN 1

Úsáid agus cuir in oiriúint iad 
seo le go bhfeilfidh siad do 
riachtanais agus comhthéacs ar 
leith do scoláirí. 

Am a theastaíonn:
Is féidir na gníomhaíochtaí seo a 
úsáid chun ceardlann aonuaire dhá 
nó trí uair an chloig a cheapadh nó 
is féidir iad a úsáid i sraith ranganna 
OSPS i rith na chéad seachtainí ar 
ais ar scoil. Tá sé tábhachtach gan 
iomarca deifir a bheith ort ag dul trí 
na gníomhaíochtaí agus go dtugtar 
deis do na scoláirí labhairt agus 
machnamh a dhéanamh. 

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
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Nóta don Mhúinteoir

Tá sé tábhachtach tacú le daoine óga 
chun a mbealaí féin a aimsiú chun dul 
i ngleic le deacrachtaí le cabhrú leo 
dul i ngleic le dúshláin laethúla agus 
chun muinín a chur in iúl go bhfuil an 
athléimneacht agus na scileanna acu le 
dul i ngleic le deacrachtaí. Ar an gcaoi 
chéanna, tá sé tábhachtach a chur in 
iúl do dhaoine óga nach bhfuiltear ag 
súil go rachaidís i ngleic le strus nó imní 
shuntasach leo féin agus gur cheart 
dóibh labhairt le duine fásta a bhfuil 
muinín acu astu. D’fhéadfadh sé gur deis 
mhaith a bheadh anseo labhairt faoin 
bhFoireann chun Tacú le Scoláirí/Cúraim 
Thréadaigh agus an Treoirchomhairleoir 
sa scoil agus tacaíochtaí eile atá ar fáil 
dóibh. Má léiríonn scoláire comharthaí 
suntasacha imní nó ábhair bhuartha, tá 
sé tábhachtach go lorgaíonn tú tacaíocht 
ón gcóras tacaíochta scoile.  Ba cheart 
ceisteanna maidir le cosaint leanaí a chur 
faoi bhráid an phríomhoide nó an duine 
teagmhála ainmnithe i gcónaí. 

SEISIÚN 1

Céim 3 – Cén chaoi bhfuil sé a bheith ar 
ais ar scoil? 
Tabhair cóip den bhileog oibre thíos 
do gach scoláire (nó murar féidir sin a 
dhéanamh taispeáin íomhá den bhileog 
oibre ar an gclár bán). I dtosach, iarr ar 
na scoláirí na ceisteanna a chomhlánú 
astu féin agus ansin dul i mbeirteanna nó 
grúpaí beaga (le scaradh sóisialta) agus 
iarr orthu a bhfreagraí a roinnt. Má tá aon 
rud go mb’fhearr leo gan roinnt tá sé sin 
ceart go leor freisin.

Céim 4: Plé ranga 
Beidh roinnt ama ag teastáil don 
cheacht ‘bheith ar ais ar scoil’ chun 
aiseolas agus plé a dhéanamh.  Agus 
plé ranga á éascú, tá sé tábhachtach na 
mothúcháin, smaointe, mianta agus eaglaí 
a d’fhéadfadh a bheith ar scoláirí a aithint 
agus a dhearbhú. Beidh deis mhaith ann 
freisin roinnt eaglaí nó imní a mhaolú agus 
a chur in iúl dóibh go bhfuiltear ag dul i 
ngleic lena n-imní ag leibhéal scoile agus 
ag leibhéal córais. I gcás scoláirí an séú 
bliain, d’fhéadfadh imní a bheith orthu faoi 
‘bhreith suas’ ar an gcuraclam nó a bheith 
ullamh do na scrúduithe, féadfaidh tú a rá 
leo gur bhreathnaigh an Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta air seo go han-chúramach 
agus go mbeidh a múinteoirí in ann 
eolas a roinnt maidir le hathruithe ar na 
scrúduithe, a chuireann an cur isteach ar a 
bhfoghlaim le déanaí san áireamh. 

Tá mé sásta faoi… 

Tá sceitimíní orm faoi ...                                                                                                                                              
                                                                                                                                             

Tá imní orm faoi...
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Tá mé sásta faoi… 

Tá sceitimíní orm faoi ...                                                             

Tá imní orm faoi...

BHEITH AR AIS AR SCOIL
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SEISIÚN 2

Fócas don phlé: 
Sa chéad ghníomhaíocht eile seo beidh 
sibh i mbun machnaimh agus ag roinnt 
na rudaí maithe agus na ndúshlán a bhain 
leis an saol agus an fhoghlaim nuair a 
bhíomar ar fad ‘sa bholgán’. Is é fócas an 
phlé seo an chaoi a ndeachaigh sibh i 
ngleic leis na rudaí deacra. Beidh sibh ag 
roinnt straitéisí a d’úsáid sibh ionas gur 
féidir libh stór straitéisí chun dul i ngleic 
le deacrachtaí a chur le chéile agus bhur 
gcuid straitéisí féin a fhorbairt a thuilleadh 
trí éisteacht lena chéile.   

CÉIMEANNA

Céim 1: Cén chaoi a raibh an tréimhse sa 
bholgán? 
Roinntear an ráng i sé ghrúpa. Faigheann 
gach grúpa beart nótaí Post-it. Iarrtar 
orthu na nótaí Post-it a úsáid chun sraith 
ceisteanna leide a léann an múinteoir 
amach a fhreagairt. Nuair a bhíonn na 
ceisteanna freagartha, cuir ar leathanaigh 
smeach-chairte aonair iad timpeall an 
tseomra. Ansin, is féidir leis na scoláirí 
na freagraí difriúla a thug a bpiaraí a 
athbhreithniú. 

• Céard a bhí go maith/tairbheach 
faoin dianghlasáil le déanaí? 

• Céard a bhí dúshlánach? 
• Cén chaoi a ndeachaigh sibh i ngleic 

leis na rudaí dúshlánacha? Céard 
a smaoinigh nó a rinne sibh lena 
bhainistiú?

• Céard a chabhraigh libh foghlaim? 
• Cén fáth a raibh an fhoghlaim 

deacair? 

• Céard iad na scileanna a thug 
sibh faoi deara a bhí agaibh nó 
ar theastaigh uaibh a fhorbairt? 
(m.sh. leagan spriocanna, scileanna 
féinbhainistithe agus bainistíochta 
ama, scileanna ríomhaireachta, etc.)

Céim 2: Plé leantach don rang uile: 
• Céard is féidir linn a fhoghlaim ó 

thaithí Covid-19? Spreag na scoláirí 
le smaoineamh faoin gcaoi ar féidir 
leo leanúint ag tógáil ar na heispéiris, 
gnáthaimh nó scileanna dearfacha 
a d’fhorbair siad le cúpla mí anuas 
anois agus iad ar ais ar scoil. 

• Scríobhaigí bealach amháin a 
d’fhoghlaim sibh le dul i ngleic le 
deacrachtaí mar gheall ar eispéireas 
Covid-19 a d’fhéadfadh sibh a 
úsáid in bhur saol? Roinnigí le 
comhscoláire nó ngrúpa beag 
é. Roinnt moltaí féideartha – 
Spriocanna beaga bídeacha a 
chruthú, fiú go laethúil, fanacht 
ceangailte le cairde agus tacaíochtaí, 
a bheith buíoch, díriú ar fhéachaint 
chun tosaigh, srl.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Step 3: 
Críochnaigh trí nasc a roinnt chuig suirbhé 
Google gairid faoin gcaoi a raibh an saol 
agus iad ag foghlaim go cianda (aguisín 
2). Iarr ar na scoláirí é a chomhlánú sna 
laethanta romhainn ionas gur féidir leat 
aiseolas a roinnt i rang na seachtaine seo 
chugainn.    

Cliceáil anseo i gcomhair an suirbhé.

Céim 4: 
Críochnaigh le cleachtadh gairid anála nó 
scíthe. 

Nóta don Mhúinteoir 

Agus plé don rang uile á éascú maidir leis 
na ceisteanna seo, beidh sé tábhachtach 
na teorainneacha agus na bunrialacha don 
phlé a comhaontaíodh roimhe seo a chur 
i gcuimhne do scoláirí. Mar shampla, agus 
sibh ag labhairt faoin bhfoghlaim sa bhaile 
nuair a bhí an scoil dúnta, tá sé tábhachtach 
gan múinteoirí ar leith a ainmniú. Tá sé 
tábhachtach freisin a aithint nach raibh an 
saol rómhaith do scoláirí ná do mhúinteoirí 
agus mar sin ba mhaith linn díriú ar an méid 
is féidir a fhoghlaim uaidh. 

B’fhéidir go roinnfeá an t-aiseolas bunaithe 
ar shuirbhé ar scoláirí ón Astráil a cuireadh 
faoi agallamh faoina n-eispéireas ar an 
bhfoghlaim faoin dianghlasáil (Aguisín 1). 
B’fhéidir go mbeadh sé suimiúil eispéireas na 
scoláirí Éireannacha a chur i gcomparáid le 
heispéireas na scoláirí Astrálacha.  

Am sa bholgán – an t-am is fearr, 
an t-am is measa?  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=s-Fcb2jZiUaBpt7a8TpbEXSiwXIwcxRKn-l0s9olqB1UM0lFSzdaQ0IxVktXTEJLMFVFRjZTUUlZUS4u
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SEISIÚN 3

Cruth a chur ar an gcomhrá: Mínigh 
go bhfaighidh siad deis sa cheacht seo 
féachaint ar thorthaí an tsuirbhé agus 
féachaint ar na príomhtheachtaireachtaí 
atá ag teacht chun cinn agus an chaoi ar 
féidir na torthaí a úsáid le tacú leo agus 
lena bhfoghlaim. 

CÉIMEANNA

Céim 1: 
Roimh an rang, ba cheart torthaí an 
tsuirbhé Google a íoslódáil i bhfoirm graif 
agus a fótachóipeáil. Iarr ar na scoláirí 
grúpaí beaga a dhéanamh agus tabhair 
torthaí ó chuid amháin den suirbhé do 
gach grúpa (seachas go mbeadh orthu an 
rud iomlán a scagadh!).  Iarr ar na scoláirí 
oibriú i ngrúpaí beaga chun athbhreithniú 
a dhéanamh ar na torthaí seo leis na 
ceisteanna seo ar bhileog oibre lena bplé 
a threorú: 

• An raibh ionadh oraibh faoi na 
torthaí?  Cén fáth a raibh/nach 
raibh?

• Céard iad na cúiseanna leis na 
freagraí seo, dar libh?  

• Cén chaoi a bhféadfadh an scoil 
an suirbhé seo a úsáid le cabhrú le 
foghlaim na scoláirí, meas tú? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Céim 2: Plé molta don rang uile

• Céard iad na teachtaireachtaí móra 
do scoláirí agus dár scoil ón suirbhé 
seo? 

• Céard iad na scileanna atá ag 
teacht chun cinn mar scileanna atá 
tábhachtach le tacú le foghlaim?  

• Ainmnígí rud amháin ar mhaith leis 
an rang seo díriú air sna seachtainí/
míonna amach romhainn.

• Ag eascairt as an suirbhé seo agus 
as ár bplé, cén moladh nó dhó a 
aontaímid a rachaidh ar aghaidh ón 
rang seo chuig bhur múinteoirí/an 
príomhoide? 

Athbhreithniú ar an suirbhé 
maidir lenár n-eispéireas ar an 
gcianfhoghlaim 
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SEISIÚN 4

Cruth a chur ar an gcomhrá: 
Sa seisiún seo, gheobhaidh sibh deis 
labhairt faoi na rudaí a theastaíonn 
uaibh d’fhonn tacú le bhur bhfolláine 
anois agus sibh ar ais ar scoil agus 
beidh sibh ag plé na rudaí praiticiúla 
is féidir libh a dhéanamh le tacú 
le bhur riachtanais folláine agus 
riachtanais daoine eile.  

CÉIMEANNA

Céim 1: Céard iad mo riachtanais?
Mínigh go raibh an smaoineamh ag 
an síceolaí cáiliúil, Abraham Mazlow, 
go bhfuil na riachtanais dhaonna 
chéanna ag gach duine agus go bhfuil 
siad cosúil le dréimire nó ordlathas. 
Is é sin, caithfear ár mbunriachtanais 
a shásamh i dtosach sular féidir linn 
smaoineamh faoinár riachtanais níos 
airde. 

Iarr ar na scoláirí 
tobsmaointeoireacht a dhéanamh ar 
a riachtanais astu féin i gcomhthéacs 
a saoil anois díreach. 

Ansin ag obair i mbeirteanna, iarr ar 
na scoláirí liosta coitianta a chur le 
chéile faoi na riachtanais dhifriúla ar 
fad a roinneann sibh agus féach an 
féidir libh comhaontú ar cá gcuirfeadh 
sibh gach ceann ar dhréimire (an 
riachtanas is bunúsaí ag an íochtar).

Nuair atá na scoláirí tar éis iarracht a 
dhéanamh a ndréimire riachtanas féin 
a chruthú, roinn ordlathas Mazlow 
agus iarr orthu na rudaí a aontaíonn 
siad atá ábhartha a líonadh isteach ar 
na leibhéil dhifriúla – mar shampla, is 
riachtanas síceolaíoch/sábháilteachta 
é nach ndéanfaí bulaíocht ar dhuine. 

Ag féachaint chun cinn 

Nóta don Mhúinteoir 

Tabhair faoi deara: Tá sé tábhachtach 
nach mothaíonn na scoláirí iomlán 
freagrach as aire a thabhairt dá 
riachtanais féin ná riachtanais a bpiaraí. 
Cé gur gá dúinn ar fad freagracht aonair a 
ghlacadh as ár bhfolláine féin, tá ról agus 
freagracht ag daoine fásta eile freisin.  

BUNRIACHTANAIS  

 RIACHTANAIS
 NÍOS AIRDE 

Plé leantach molta 
Cén chaoi a raibh bhur ndréimire 
riachtanas cosúil le hordlathas 
Mazlow? Cén chaoi a raibh sé difriúil 
leis?

Riachtanas is ea ‘rud éigin is gá 
do dhuine a bheith aige, 
rud éigin atá ag teastáil d’fhonn 
maireachtáil, nó a bheith rathúil, 
nó a bheith sásta’ 
(Bunaithe ar shainmhíniú ó 
fhoclóir Webster)
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SEISIÚN 4

Céim 2 : Ag féachaint níos doimhne  
Déan grúpa beag de thriúr nó ceathrar 
agus tabhair leibhéal amháin den 
ordlathas do gach grúpa – fiseolaíoch, 
síceolaíoch nó féinchomhlíonadh.  Mar 
ghrúpa, déanaigí breith ar na ceisteanna 
seo a leanas agus déanaigí taifead ar bhur 
bhfreagraí. 

• Cé na gnéithe de shaol na scoile 
agus den saol taobh amuigh den 
scoil atá ábhartha ag an leibhéal a 
bhfuil sibhse á mheas? 

• Cén chaoi ar féidir le daoine óga 
tacú leo féin agus lena chéile ag an 
leibhéal seo? 

• Cén chaoi ar féidir leis an scoil/na 
múinteoirí tacú le bhur riachtanais? 
(is cumas cé chomh beag atá na 
riachtanais/buarthaí sin)

Mar ghníomhaíocht fairsingithe, b’fhéidir 
go dtaispeánfá an píosa físe seo a leanas 
ó Mheabhairshláinte Éireann faoi Five 
Ways to Wellbeing (2 nóim. 40 soic.) 
agus pléigh an chaoi a mbaineann na 
cúig bhealach sin leis an bplé níos túisce 
agus na straitéisí atá molta ag na scoláirí 
cheana. 

Céim 3: Machnamh ar an bhfoghlaim
Cuir i gcuimhne do na scoláirí go 
ndearnamar machnamh le chéile sna 
ranganna/sa cheardlann seo ar ár 
n-eispéiris ó bhíomar ar scoil go deireadh 
agus an méid a theastaíonn uainn le tacú 
linn anois agus muid ar ais ar scoil. Iarr ar 
na scoláirí machnamh a dhéanamh ar a 
gcuid foghlama ó sheisiún an lae inniu leis 
an méid seo a leanas

1. Céard a d’fhoghlaim mé inniu? Céard 
iad na smaointe tábhachtacha atá á 
dtabhairt liom agam? 

2. Cén tionchar a bheidh aige sin orm? 
3. Céard a tharlóidh anois? Cé na rudaí 

beaga praiticiúla a dhéanfaidh mé le 
cabhrú le m’fholláine ina hiomláine? 

  

I gcás go bhfuil na ceardlanna/ceachtanna 
OSPS seo a leanas á bpleanáil ag do 
scoil d’fhéadfadh an cheist seo a leanas 
a bheith úsáideach freisin – An bhfuil 
scileanna is gá dom a fhorbairt nó 
rudaí is gá dom a fhoghlaim d’fhonn a 
bheith níos fearr in ann aire a thabhairt 
do m’fholláine? D’fhéadfadh moltaí na 
scoláirí a bheith mar bhuntaca le pleanáil 
ceachtanna amach anseo. 

Now

Céard a 
tharlóidh anois?

Céard?

So

Cén?
Céard a 
tharlóidh 
anois?

Cén?
Gníomhartha simplí atá 
sna Cúig Bhealach chun 
na Folláine le cleachtadh 
gach lá chun ár bhfolláine 
a chothabháil nó a 
fheabhsú.     

• Ceangal le daoine eile 

• Fanacht gníomhach

• Rudaí nua a fhoghlaim 

• Tabhairt do dhaoine eile 

• Aird a thabhairt ar an domhan 

mórthimpeall orainn.  

https://www.youtube.com/watch?v=bsc2QkCC3uI
https://www.youtube.com/watch?v=bsc2QkCC3uI
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BUNRIACHTANAIS  

 RIACHTANAIS
 NÍOS AIRDE 
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FÉIN-ACHTÁIL 
Barr chumais a bhaint amach sa 
chruthaitheacht chomh maith

RIACHTANAIS 
URRAIME
Meas, stadas agus 
mórghníomhartha a bhaint amach

RIACHTANAIS MHUINTEARAS 
AGUS GRÁ
Gaolta gairide, cairde agus caidrimh 
shóisialta

RIACHTANAIS 
SÁBHÁILTEACHTA
Slándáil agus sábháilteacht

RIACHTANAIS 
FHISEOLAÍOCHA
Bia, uisce, teas, codladh, sláinte

�
��
�
�
��

�
�
��
��
�
��
�
�
��

��
�
�
�
�

�� �
� � �
� � �
� � �

� ��
��
�
�
��

�
�
��
��
�
��
�
�
��

��
�
�
�
�

�� �
� � �
� � �
�
�
��
��
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�

ORDLATHAS RIACHTANAS MASLOW



ACMHAINNÍ OSPS
- 20 -

AGUISÍN 1

Creidiúint: Bunaíodh é seo ar Learning from remote learning, suirbhé a d’fhoilsigh Victoria Student Representative Council (VicSCR), 2020

Céard é an chuid is fearr faoin bhfoghlaim 
ón mbaile? 

• Is féidir liom foghlaim ag mo luas 
féin

• Tá sé níos compordaí sa bhaile
• Tugann sé deis dom codladh níos mó
• Níl gá dom taisteal chun na scoile
• Ní an brú céanna ag baint le 

foghlaim ón mbaile
• Níl gá dom éide scoile a chaitheamh
• Taitníonn sé liom níos mó ama a 

chaitheamh le mo theaghlach 
• Tá sé níos ciúine sa bhaile  
• Níos éasca cumarsáid a dhéanamh le 

múinteoirí 
• Níos éasca cumarsáid a dhéanamh 

le cairde

Céard é an chuid is measa faoin 
bhfoghlaim ón mbaile? 

• Airím uaim foghlaim le mo chairde/
chomhscoláirí   

• An iomarca oibre  
• An iomarca rudaí sa mhullach orm 
• Deacair fanacht spreagtha 
• An iomarca cur isteach nó an iomarca 

torainn sa bhaile
• Níos mó ama le mo theaghlach 
• Níl aon spás sa bhaile chun mo chuid 

oibre a dhéanamh  
• Ní mhothaím sábháilte sa bhaile  
• Níl aon rochtain ar an idirlíon ná ar 

ghaireas agam don fhoghlaim  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ndúirt scoláirí ón Astráil faoin 
gcianfhoghlaim

‘Is maith liom an chaoi ar féidir liom 

teachtaireacht a chur chuig mo mhúinteoir agus 

nach mbíonn a fhios ag an rang go dteastaíonn 

cúnamh uaim.’

‘Mothaím ar mo shuaimhneas agus go bhfuil 

níos lú struis orm agus mé ag foghlaim ón 

mbaile.’

‘Is féidir liom rudaí a dhéanamh nuair a 

theastaíonn uaim agus ceapaim gur fhoghlaim 

mé le bheith níos eagraithe.’

‘Tá foghlaim ón mbaile i bhfad níos fearr 

ná bheith ar scoil. Is féidir liom gach rud a 

dhéanamh ag mo luas féin agus níl an oiread 

rudaí ag cur isteach orm.’

‘Tá sé níos éasca agam foghlaim nuair nach 

bhfuil mé ag cur brú orm féin é a chríochnú go 

tapa.’

‘Is féidir liom foghlaim níos fearr mar ní 

mhothaím chomh cúthail is a mhothaím ar scoil.’

‘Tá mé á fháil an-deacair coinneáil suas.’

‘Ar scoil, bhí mé cothrom le dáta le beagnach gach 

rud. Anois agus mé ag foghlaim ón mbaile, tá mé 

taobh thiar. Is mar gheall ar an timpeallacht go 

bhfuil mé tite taobh thiar, tá an mothú an-difriúil 

anseo sa bhaile. Ar scoil, ordaítear dom rudaí 

a dhéanamh, ach sa bhaile, ní ordaítear. Tá mé 

ró-chompordach sa bhaile, agus ní theastaíonn 

uaim m’obair ranga a dhéanamh. Tá mé ar mo 

shuaimhneas an iomarca. Tá an iomarca rudaí ag 

cur as dom anseo i gcomparáid leis an scoil.’

‘Tá an t-ualach oibre i bhfad níos mó, agus cinnte 

tá sé níos deacra cumarsáid a dhéanamh le 

múinteoirí maidir leis an ualach oibre, mar sin tá 

mé ag titim taobh thiar. Ach níl sé seo ag tarlú 

mar go bhfuil mé ag éirí leisciúil, mar tá mé ag 

déanamh mo sheacht míle dícheall, ach fós tá an 

t-ualach oibre i bhfad rómhór.’

Seo an achoimre ar shuirbhé a rinne scoláirí in Victoria na 
hAstráile le deireanaí faoina n-eispéireas ar an bhfoghlaim sa 
bhaile mar gheall ar COVID-19.  Cén chomparáid atá idir bhur 
n-eispéireas agus a n-eispéireas siúd?



ACMHAINNÍ OSPS
- 21 -

Creidiúint: Bunaíodh é seo ar Learning from remote learning, suirbhé a d’fhoilsigh Victoria Student Representative Council (VicSCR), 2020

NAISC GHRÉASÁIN 
ÚSAIDEACHA

Relaxation techniques le húsáid le daoine óga (ROS/NEPS) 
https://www.education.ie/en/The-Department/Announcements/new-relaxation-techniques.pdf

Five Ways to Wellbeing 
www.mentalhealthireland.ie (scrollaigh faoi ‘resources’)

www.yourmentalhealth.ie  
Cliceáil ar ‘Looking after your mental health’.  Féach freisin ar an bhfeachtas Little Things, agus ar an bhfeachtas Mind Monsters atá bunaithe ar 
thaighde le daoine óga.

www.spunout.ie
Suíomh gréasáin le go leor acmhainní do dhaoine óga agus naisc le seirbhísí tacaíochta.

https://www.stpaulscollege.ie/wp-content/uploads/2019/09/5th-YEAR-STUDY-LEARNING-TO-LEARN-IGC-17.pdf
Treoir 5th/6th year Study – Learning to Learn ó Institiúid na gComhairleoirí Treorach (IGC) 

Which study habits can you improve? - seicliosta a
www.educationplanner.org/students (Téigh chuig ‘Self-Assessments’)

Sleep is your superpower físeán gearr le YouCurious? ar YouTube (3 nóim. 45 soicind)

All that we share (TV2 Danmark) ar YouTube (físeán trí nóiméad)

Suíomh tairsí acmhainní ar líne OSPS 
https://www.pdst.ie/pp/healthwellbeing/distance-learning

https://www.walkinmyshoes.ie/campaigns/mindyourselfie/mindyourselfie-resources, 
Suíomh gréasáin le hacmhainní do dhaoine óga a d’fhorbair Seirbhísí Meabhairshláinte Naomh Pádraig. 
 

https://schools.au.reachout.com/wellbeing-5s   
Suíomh gréasáin le go leor gníomhaíochtaí cúig nóiméad le cabhrú chun caidreamh, ceangail agus folláine a thógáil.

https://www.education.ie/en/The-Department/Announcements/new-relaxation-techniques.pdf
http://www.mentalhealthireland.ie
http://www.yourmentalhealth.ie  
http://www.spunout.ie
https://www.walkinmyshoes.ie/campaigns/mindyourselfie/mindyourselfie-resources  
https://www.stpaulscollege.ie/wp-content/uploads/2019/09/5th-YEAR-STUDY-LEARNING-TO-LEARN-IGC-17.pdf
http://www.educationplanner.org/students 
https://www.youtube.com/watch?v=oErILG0lPQw
https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
https://www.pdst.ie/pp/healthwellbeing/distance-learning
https://www.walkinmyshoes.ie/campaigns/mindyourselfie/mindyourselfie-resources, 
https://schools.au.reachout.com/wellbeing-5s

