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Baineann an polasaí seo le: 
Scoláire, Foireann na scoile, Tuismitheoirí, Bord Bainistíochta na scoile chomh maith le Bord Oideachais agus 

Oiliúna na Gaillimhe agus Roscomáin. 

 

 

RÁITEAS MISIN 

Ár misiún i gColáiste Ghobnait ná forbairt oideachasúil, intleachtúil, fisiciúil agus culturtha a spreagadh i 

measc scoláirí na scoile i dtimpeallacht thaitneamhach shláintiúil a thugann tús áite don fhéinmheas, don 

neamhspléachas agus d’fhorbairt gach ball de phobal na scoile. 

 

FÍS NA SCOILE 

“Ag fás is ag foghlaim le chéile go díograiseach agus go dúthrachtach trí mheán na Gaeilge, ina dtugtar tús 

áite do chothromaíocht, meas folláine agus ionracas, le spiorad an chomhoibrithe i measc pobal uile na 

scoile.” 
 

LUACHANNA 

Mar phobal scoile tá ionchais árd againn bunaithe ar fhís agus misún na scoile agus go mbeidh muid ag 

treabhadh an bhóthair le ár gcroí Luachanna le chéile. 

 

 Barr fheabhais 

 Cúram 

 Comhionannas 

 Pobal 

 Meas 

 Diongbháilteacht 

 Cairdeas 

 Cothromaíocht 

 Misneach 

 

 

Mar phobal scoile seo iad ár gcroí luachanna atá fite fuaite i bhfís agus misiún na scoile.  Beidh muid ag 

treabhadh an bhóthair i gColáiste Ghobnait le chéile chun ár gcroí luachanna a bhaint amach agus go 

mbeidh ár gcroí luachanna lárnach i ngach gné i dtimpeallacht na scoile. 

 

 

RÉAMHRA AGUS CÉARD É OIDEACHAS SÓISIALTA, PEARSANTA AGUS SLÁINTE? 
Tá Coláiste Ghobnait ag déanamh an gearrchúrsa OSPS.  Fáiltíonn Coláiste Ghobnait roimh an ngearrchúrsa 

seo chun a chinntiú go mbeidh béim ar thabhacht gníomh agus rannpháirtíocht scoláirí sa phróiseas 

foghlama sa scoil seo trí rogha a dhéanamh an gearrchúrsa seo a chur san áireamh i gclár Shraith Shóisearach 

na scoile, bíonn spás agus am tiomanta ann ag scoláirí chun foghlaim fúthu féin, aire a thabhairt dóibh féin 

agus cinntí eolasacha a dhéanamh faoina sláinte agus a bhfolláine. Bíonn deis acu freisin a gcuid foghlama 

san OSPS bheith aitheanta i nGradam Scoláire na Sraithe Sóisearaí. Tá ceithre shnáithe ann, gach ceann acu 

ag díriú ar fhoghlaim i réimsí dhifriúla ach idircheangailte don oideachas sóisialta, pearsanta agus sláinte: 

‘Cé mé féin?’, ‘Aire a thabhairt dom féin agus do dhaoine eile’, ‘Dul i bpáirt le chéile’ agus ‘Mo 

mheabhairshláinte’. Tá béim ar leith ar thábhacht ghníomh agus rannpháirtíocht scoláirí sa phróiseas 

foghlama mar eochair don fhoghlaim san fhearann mothachtálach. 

 

Tá oideachas caidrimh agus gnéasachta (OCG) tábhachtach don duine óg ag an gcéim seo dá shaol. Bíonn 

cuid mhór eolais os a chomhair faoi chaidrimh agus gnéas ó fhoinsí neamhfhoirmiúla, na meáin agus ar 

líne. Tugann OSPS an comhthéacs inar féidir leis an duine óg foghlaim faoi shaincheisteanna tábhachtacha 

fisiciúla, sóisialta, mothúchánacha agus morálta faoi chaidrimh, sláinte ghnéis agus féiniúlacht inscne, lena 

n-áirítear cén áit is féidir leis eolas iontaofa a fháil ó fhoinsí iontaofa. 
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Tugann OSPS cúnamh speisialta do scoláirí chun scileanna a fhorbairt agus a fhoghlaim agus aire a thabhairt 

dóibh féin agus do dhaoine eile. Tugann an t-ábhar seo cúnamh dóibh cinneadh ceart a dhéanamh faoina 

sláinte agus lena saol pearsanta agus forbairt shóisialta. 

 

Tá sé tábhachtach tógáil ar fhoghlaim an scoláire in OSPS sa bhunoideachas freisin. Faigheann foghlaim in 

OSPS tacaíocht, go bunúsach, ó thimpeallacht dhearfach, cumasaithe sa scoil iomlán agus ó 

bheartais/threoirlínte ábhartha scoile, lena n-áirítear OCG, polasaí frithbhulaíochta agus polasaí maidir le 

mí-úsáid substaintí, agus treoirlínte ar chosaint leanaí. Cuidíonn an mór-chomhthéacs seo don fhoghlaim in 

OSPS lena chinntiú go bhfoghlaimíonn an scoláire le cinntí eolacha a dhéanamh faoina sláinte agus faoina 

bhfolláine. Faigheann na cinntí seo tuilleadh tacaíochta agus spreagtha ó pholasaithe agus treoirlínte scoile, 

pobail agus náisiúnta. 

 

OSPS SA SCOIL 
 

AIDHM AGUS RÉASÚNAÍOCHT 
Aidhm 
Tá sé d’aidhm ag an ngearrchúrsa seo tuiscint dhearfach an scoláire ar a nádúr féin agus ar a shláinte agus 

fholláine fhisiciúil, shóisialta, mhothúchánach agus spioradálta a fhorbairt. Tá sé d’aidhm aige freisin cur ar 

chumas an duine óig caidrimh fholláine a fhorbairt agus a choinneáil. 

 In OSPS tugtar deiseanna don scoláire dul siar ar théamaí éagsúla a dhíríonn ar fhéinfheasacht agus meas 

ar dhaoine eile a fhorbairt, chomh maith leis na scileanna a bhaineann le féinbhainistiú, cumarsáid, plé le 

fadhbanna, cinnteoireacht agus tarraingt le daoine eile.  

 Cuireann sé béim freisin ar an tábhacht a bhaineann le gníomhú agus rannpháirtíocht an scoláire sa 

phróiseas foghlama mar nithe ríthábhachtacha don fhoghlaim san fhearann éifeachtach.  

 Tá na scileanna atá i gceist ríthábhachtach le haghaidh féinchomhlíonadh, le maireachtáil i bpobail agus 

le haghaidh rannpháirtíocht iomlán san fhoghlaim tar éis OSPS.  

 Cuirtear machnamh pearsanta, teacht aniar agus comhbhá chun cinn freisin trí OSPS. 

 Tá timpeallacht scoile tacúil riachtanach má tá OSPS le bheith éifeachtach. 

 Beidh béim mhór ar éisteacht, cumarsáid agus meas sa scoil chomh maith le ábaltacht caismirt a láimhseáil 

i gceart.  

 Bíonn ionchur ag foireann na scoile nuair atá athbhreithniú a dhéanamh ar an bpolasaí OSPS. Seoltar cóip 

ag gach baill foirne. Tugar seans dóibh a dtuairimí a chur i niúl. 

 Bíonn foireann na scoile ar an eolas nuair atá imeachtaí uile scoile ar siúl m/sh lá bulaíocht, seachtain 

folláine, seachtain cairdeas agus lá sláinte, intinne dearfach. 

 

Sainaithníodh sé tháscaire – Gníomhach, Freagrach, Ceangailte, Athléimneach, Meas agus Feasach – sa 

tsraith shóisearach atá lárnach i bhfolláine an scoláire.  Cuireann foghlaim in OSPS deiseanna foghlama ar 

fáil a thapaíonn forbairt na táscáirí agus a chuireann le clár folláine na scoile sa tsraith shóisearach. 

 

TOSCAÍ GOILLIÚNACHA, RUNDAÍOCHT AGUS CUR AR AGHAIDH 
 Polasaí Cosaint Leanaí i bhfeidhm. 

 Ní féidir le múinteoir rundaíocht iomlán a ghealladh do scoláire agus caithfear na scoláirí a chur ar an 

eolas faoi seo. 

 Má thagann múinteoir ar eolas a thugann le fios go bhfuil leanbh i bpriacal, ní mór don mhúinteoir cloí 

le Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna. 

 Caithfidh an múinteoir a bheith oscailte agus a bheith goilliúnach do riachtanais an ghrúpa, deileáil le 

ceisteanna go hoscailte agus go hionraic. 
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 Ní mhór don mhúinteoir a gcinneadh proifisiúnta féin a húsáid agus cinneadh a dhéanamh maidir le 

céard atá feiliúnach don ghrúpa. 

 Tá eolas ag gach scoláire faoin DIA agus an leas DIA.  Tá cóip crochta i ngach seomra ranga agus i 

ndialann gach scoláire agus sna leithris. 

 

CUR CHUIGE NA SCOILE I LEITH OSPS 
Mar chuid den chlár Oideachais Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (SPHE) beidh an OCG á mhúineadh i 

gColáiste Ghobnait tar éis briseadh na Nollag ar feadh sé seachtaine.  Moltar do thuismitheoirí/chaomhnóirí 

an deis seo a thapú chun plé a dhéanamh ar an OCG le na mac/n-íníon. 

 

Tá sé de dhualgas ar an múinteoir ábhair (OSPS) rphost a sheoladh chuig na Tuismitheoirí agus an foireann 

nuair atá an clár OCG a mhúineadh sa scoil. 

 

Tá baint mhór ag teagasc agus foghlaim le forbairt phearsanta agus shóisialta. Braitheann an fhorbairt 

shóisialta agus phearsanta ar an gcaoi a réitíonn an lucht foirne le chéile agus leis na scoláirí.  Chomh maith 

leis seo, braitheann sé ar an gcaighdeán caidrimh idir na scoláirí iad féin. 

 

Beidh na pointí thuas san áireamh ag chuile mhúinteoir i chuile rang agus ag imeachtaí taobh amuigh den 

churaclam chun an fhorbairt shóisialta agus phearsanta a chrúthú.  Tá timpeallacht scoile tacúil riachtanach 

má tá OSPS le bheith éifeachtach. 

 

Ní mór: 

 Go mothaíonn daoine meas. 

 Go dtugtar aire do fhéinmhuinín. 

 Go bhfuil meas, cothromaíocht agus caoinfhulaingt le feiceáil. 

 Go gcuirtear béim ar chaighdeán ard. 

 Go bhfuil tacaíocht dóibh siúd le deacrachtaí. 

 Go bhfuil cumarsáid oscailte le feiceáil. 

 Go bhfuil aithne tugtha d’iarracht agus go dtugtar luaíocht do dhuine. 

 Go bhfuil meas ar dhifríocht agus indibhiúlacht. 

 Go ndéantar láimhseáil choir ar chaismirt. 

 Go spreagtar scoláirí a dhéanann rud as a stuaim fein agus go cruthaitheach. 

 Go spreagtar meas/luach sóisialta nó morálta. 

 

Pléitear na pointí thuas leis na scoláirí sa rang OSPS le go mbeidh ionchur, forbairt agus tuiscint acu ar a 

dtábhacht. 

 

Chun go mbeidh an clár OSPS éifeachtach, tá tacaíocht iomlán ó mhúinteoirí, ón mBord Bainistíochta, ón 

bPríomhoide, ó na tuismitheoirí agus ó na scoláirí ag teastáil.  Bíonn glór na scoláirí lárnach i gclár OSPS. 

 

Samplaí do imeachtaí uile scoile: 

 Lá Frithbhulaíochta. 

 Clár Fógraí na Scoile 

 Lá Cairdeas 

 Seachtain Folláine 

 Postaer frithbhulaíocht á dhearadh ag Bliain 1 sa rang OSPS – bíonn cóip i ndialann an scoláire agus 

crochta i ngach seomra ranga. 

 Clár OSPS 

 Lá meabhair shláinte. 
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RIACHTANAIS SPEISIALTA 
Cuirtear an Contanam Tacaíochta foghlama i bhfeidhm sa scoil do scoláirí le riachtanais speisialta.  Tuigeann 

muid go mbeidh solúbthacht agus goilliúnachas ag teastáil ó am go chéile sa chlár OSPS. 

 

CEANGAL LE HÁBHAIR EILE 
Tá an eilimint tacaíochta tras-chucaclam an-tábhachtach sa chlár OSPS.  Tá ceangal mhór le hábhair cosúil le 

Cluichí, OSSP, Eolaíocht, Eacnamaíocht Bhaile agus go leor ábhair eile mar go bpléitear topaicí a bhfuil baint 

acu le OSPS. 

 

Déantar OSPS a fhoghlaim i ngach ábhar sa scoil.  Bíonn béim i ngach ábhar ar fhorbairt an scoláire, bíodh 

sé morálta, spioradálta, sóisialta nó pearsanta. 

 

CLÁRAMA OSPS 
Is é polasaí na scoile ná dhá rang sa tseachtain OSPS a chur ar fáil do scoláirí bliain 1, 2 agus 3. Tá bliain 1, 2 

agus 3 ag déanamh an gearrchúrsa. Féach Aguisín 1. 

 

TRAENÁIL 
Ní mór don mhúinteoir a bheith oscailte agus a bheith goilliúnach do riachtanais an ghrúpa, deileáil le 

ceisteanna go hoscailte agus go hionraic. 

 

Tabharfadh an scoil chuile thacaíocht do mhúinteoirí freastal ar chursaí inseirbhíse nuair is gá. Coinnítear 

taifead sa scoil agus i bplean ábhair an mhúinteora ar an bhforbairt ghairmiúil atá idir láimhe. 

 

Féach thíos an traenáil atá faighte ag múinteoirí: 

AINM CÚRSA 
Olivia Gadd 2 lá OSPS PDST – 2018/2019 

Olivia Gadd Friends for Life – 2018/2019 

Olivia Gadd An tSraith Shoiséarach RSE – 2021  

HSE mind out’ Sraith Shinsearach – 2019 

HSE Healthy food made easy – An tSraith 

Shoiséarach  2019 

 

STRAITÉISÍ TEAGAISC 
De bharr go bhfuil an clár seo bunaithe ar scileanna, ní mór béim a bheith sna straitéisí teagaisc ar phlé, córas 

foghlama, dearcadh, scileanna, eolas, tobsmaointe, cluichí, obair ealaíne, obair thionscnamh agus páirtíocht 

sa rang/obair ghrúpa agus stáid forbartha an scoláire. Beidh an dalta lárnach sna straitéis teagaisc seo. 

Cuirtear san áireamh aois agus stáid forbartha an scoláire.  Déanann scoláirí macnamh ar an bhfoghlaim. 

 

ACMHAINNÍ 
 Treoirlínte na roinne do mhúinteoirí. 

 Ciorcláin. 

 Suíomhanna idirlín (féach plean ábhar an mhúinteora). 

 Sonraíocht do ghearrchúrsa de chuid na tSraithe Shóisearaí. 

 

FEIDHM A BHAINT AS AOICHAINTEOIRÍ AGUS EILE 
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Is féidir le cuairteoirí caighdeán an tsoláthair a fheabhsú, áfach, chomh fada agus a úsáidtear iad i dteannta 

chláir phleanáilte OCG, ní ina ionad. 

 

Má shocraítear ar Aoichainteoir seachtrach nó ceardlann seachtrach a chur ar bun ar ghné den chlár, caithfidh 

an múinteoir an treoir atá leagtha amach d’aoichainteoirí a leanúint agus cead a fháil ón bpríomhoide roimh 

ré (Féach Aguisín 3). 

 

Má thugtar cuireadh do chuairteoir: 

 Déanfaidh an múinteoir agus an príomhoide plé ar aoichainteoirí agus ábhar an chur i láthair roimh a 

thugtar cuireadh. Cuirfear an aoichainteoir ar an eolas maidir le polasaí OSPS agus iarrfar orthu cloí leis 

an bpolasaí. 

 Beidh an múinteoir OSPS páirteach i ngach gné den chuairt m.sh. ullmhúcháin, cur i láthair agus 

measúnú, beidh múinteoir i láthair má bhíonn cuairteoir sa rang. 

 Cuirfidh an múinteoir OSPS an foireann ar an eolas maidir le cuairteoir agus an cineál ábhair a bheidh 

á phlé acu. 

 Seoladh an múinteoir ranga eolas chuig gach Tuismitheóir/Caomhnóir maidir le Aoichainteoirí. 

 Beidh foirm thoilithe le síniú ag gach tuismitheoir maidir le gach cuairteoir a thagann go dtí an rang 

OSPS. Tabharfaidh an múinteoir OSPS an foirm thoilithe do na scoláirí le siniú a fháil ó Thuismitheoir/ 

Caomhnóir. (Aguisín 2) 

 Tugann sé seo cúnamh do thuismitheoirí rogha a dhéanamh maidir le cén t-ábhar ar mhaith leo a ngasúr 

a bheith páirteach ann. 

 Beidh an siollabas, polasaí agus acmhainní OSPS ar fáil sa scoil d’ aon tuismitheoir ar mhian leo iad a 

scrúdú. 

 Is féidir le cuairteoirí caighdeán an tsoláthair a fheabhsú, áfach, chomh fada agus a úsáidtear iad i 

dteannta chláir phleanáilte OSPS, ní ina ionad. 

 

Chun eolas cruinn a thabhairt don chuairteoir faoi riachtanais na ngrupaí agus chun an leas is fearr a bhaint 

as an am, tá sé inmholta ceisteanna a leagan amach roimh ré agus iad seo a chur ar aghaidh chuig an 

gcuairteoir.  Cuimseóidh sé seo na daltaí sa chaint agus éascaíonn sé an phleanáil chomh maith. 

Tá leanúnachas agus caidreamh rialta idir an múinteoir agus an scoláire an-tábhachtach chun muinín agus 

oscailteacht a chothú. Cuireann sé seo an deis ar fáil chun caidreamh dearfach sláintiúil a chruthú agus seo 

príomhphrionsabal oideachais OSPS. 

 

MEASÚNÚ, TUAIRISCÍ AGUS TAIFEAD (www.ncca.ie) 
Go bunúsach, is é cuspóir an mheasúnaithe agus an tuairiscithe ag an gcéim seo den oideachas ná tacú leis 

an bhfoghlaim. Tacaíonn an gearrchúrsa seo le héagsúlacht leathan cuir chuige i leith measúnú. Tá roinnt 

torthaí foghlama ann atá níos oiriúnaí do mheasúnú aonuaire, agus cuid eile atá níos oiriúnaí don mheasúnú 

ar bhonn leanúnach de réir mar a bhíonn an scoláire páirteach i ngníomhaíochtaí mar phlé, míniú, taighde, 

cur i láthair, pleanáil agus gníomhú. Sna comhthéacsanna sin, déanann an scoláire, i dteannta an mhúinteora 

agus a gcomhscoláirí, machnamh ar a gcuid foghlama féin agus ar fhoghlaim daoine eile agus tugtar 

breithiúnas orthu trí bhreathnú ar chaighdeán na bpíosaí áirithe oibre. Pleanálann an múinteóir na chéad 

chéimeanna eile ina gcuid foghlama, bunaithe ar an aiseolas a fhaightear agus a thugtar. Is féidir le measúnú 

leanúnach tacú leis an scoláire ina aistear foghlama agus ina ullmhúchán don Mheasúnú Rangbhunaithe a 

bhaineann leis an ngearrchúrsa seo. 

 

Samhlaítear go dtabharfaidh an scoláire fianaise ar a bhfoghlaim ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear meáin 

dhigiteacha, taifid fuaime agus píosaí scríofa. 

 

http://www.ncca.ie/
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Is éifeachtaí an measúnú nuair a théann sé níos faide ná marcanna agus gráid, agus díríonn an tuairisciú ní 

amháin ar mar a d’éirigh leis an scoláire roimhe sin ach freisin ar na chéad chéimeanna eile le haghaidh na 

foghlama amach anseo. Beidh tuairisc le líonadh ag an múinteoir ábhair ar an gcóras VS Ware do scrúduithe 

seachtain 10, 20 agus 30. Cuirfear dul chun cinn agus gnóthachtáil an scoláire sna gearrchúrsaí, idir 

mheasúnuithe leanúnacha agus an measúnú rangbhunaithe a bhaineann go sonrach leis an ngearrchúrsa 

seo, in iúl dá thuismitheoirí sa tuairisciú eatramhach agus i bPróifíl Gnóthachtála na Sraithe Sóisearaí (PGSS). 

Tá Acmhainní don Mheasúnú ar fáil ar líne chun tacú le múinteoirí agus le scoileanna. I dteannta an 

treoirleabhair faoin bpróiseas a bhaineann leis an Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair 

(AFMÁ), áireofar sna hAcmhainní don Mheasúnú ábhar tacaíochta foghlama, teagaisc, measúnaithe agus 

tuairiscithe. 
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AGÚISÍN 1 – SONRAÍOCHT DO GHEARRCHÚRSA DE CHUID NA SRAITHE 

SÓISEARAÍ. 
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AGÚISÍN 2 – LITIR EOLAIS CHUIG TUISMITHEOIRÍ MAIDIR LE 

AOICHAINTEOIRÍ 

 

 Coláiste Ghobnait 
Inis Oírr | Oileáin Árann | 

Co. na Gaillimhe. 

+353 99 75016; +353 87 2232520 

eolas.gobnait@gretb.ie 

www.colaisteghobnait.com 

 

 

Príomhoide: Bríd Ní Dhonnacha   Príomhoide Tánaisteach: Mary Ann Ní Chonghaile 

 
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí, 

 

Beidh aoichainteoirí ag teacht chuig an scoil ar an ……………………………. faoin gclár OCG. 

 

Cur síos ar an gcaint: 

 

 ..................................................................................................................................................................................  

 

 ..................................................................................................................................................................................  

 

 ..................................................................................................................................................................................  

 

 ..................................................................................................................................................................................  

 

 

Mura bhfuil tú sásta go mbeidh do mhac/iníon i láthair don chaint seo, ar mhiste leat an scoil a chur ar an 

eolas. 

 

Is mise le meas, 

 

 

 

…………………………………. 

Múinteóir 

  

mailto:eolas.gobnait@gretb.ie
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AGÚISÍN 3 – FOIRM CEAD D’AOICHAINTEOIRÍ ATÁ LE LÍONADH AG AN 

MÚINTEOIR ÁBHAIR 

 

 Coláiste Ghobnait 
Inis Oírr | Oileáin Árann | 

Co. na Gaillimhe. 

+353 99 75016; +353 87 2232520 

eolas.gobnait@gretb.ie 

www.colaisteghobnait.com 

 

 

Príomhoide: Bríd Ní Dhonnacha   Príomhoide Tánaisteach: Mary Ann Ní Chonghaile 

 

Foirm Cheada d’Aoichainteoirí 
Caithfidh aon bhall foirne a bhfuil sé i gceist aige/aici nó ag dalta ina rang cuireadh a thabhairt d’aon 

ghrúpaí, eagraíocht nó duine seachtrach a theacht isteach sa scoil le labhairt le daltaí, an fhoirm thíos a 

líonadh amach agus í a thabhairt don Phríomhoide ar a laghad coicís roimh dháta na cainte agus sula 

ndéantar aon teagmháil leis an duine/grúpa. 

 

Ní mór cead an Phríomhoide a fháil sula n-eisítear an cuireadh. Má thugtar an cead, ní mór don 

mhúinteoir atá freagrach, an Rúnaí a chur ar an eolas faoi na socruithe agus an Príomhoide Tánaisteach a 

chur ar an eolas faoi aon ionadaíocht atá ag teastáil nó athruithe ar sheomraí ranga. Caithfidh múinteoir 

a bheith i láthair don chaint/cheardlann. 

 

Más caint í a bhfuil baint aici le hOideachas Caidrimh agus Gnéasachta, ag teacht leis an bPolasaí faoin 

ábhar sin, caithfear litir eolais agus foirm cheada a chur ag tuismitheoirí seachtain roimh ré. 

 

Ainm an duine/ghrúpaí/na heagraíochta: 

 

Ábhar ar an gcuraclam a bhfuil baint aige leis: 

 

Cur síos ar an gcaint/ceardlann 

 

 

 

 

 

 

Dáta:  ...........................................  Am:  .....................  Rang/Bliainghrúpa(í):  .......................................  

 

Síniú an Mhúinteora:  ..........................................................................  Dáta:  ...............................................  

 

Síniú an Phríomhoide:  ........................................................................  Dáta:  ...............................................  
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AGÚISÍN 4 – NÓTA EOLAIS DO THUISMITHEOIRÍ 
 

 

An Clár ‘Oideachas, Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte’ 
 

Mar chuid den ábhar Oideachas Sóisialta, 

Pearsanta agus Sláinte (OSPS Gearrchúrsa) 

beidh an Oideachais Caidrimh agus 

Gnéasachta (OCG) á mhúineadh i gColáiste 

Ghobnait tar éis briseadh na Nollag ar feadh 

sé seachtainí. 

 

Moltar do Thuismitheoirí/Chaomhnóirí an 

deis seo a thapú chun plé a dhéanamh ar an 

OCG lena mac/n-íníon. 

 

 As part of the Social Personal and Health 

Education (SPHE Short Course) programme 

Relationships and Sexuality Education (RSE) will 

be taught to all year groups after the Christmas 

break for six weeks.   

 

We highly recommend that all parents, in line 

with good practice, take this opportunity to 

discuss the topic with their son/daughter during 

the six-week period in which RSE is being taught. 

 

 


