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Baineann an polasaí seo le: 
Scoláirí, 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. 
 
 

SAINMHÍNIÚ AR OIDEACHAS CHAIDREAMH AGUS GHNÉASACHT 
Is próiséas fadsaoil é an oideachas chaidreamh agus ghnéasacht áit go mbeifear ag bailiú eolais agus tuiscint 
go leanúnach. Ar aon le sin beidh dearcadh, creidiúintí agus Luachanna faoin gcaidreamh ghnéasach, 
aitheantas ghnéasach agus an dlúthchaidreamh ghnéasach á fhorbairt taobh istigh den chreat morálta, 
spioradúil agus sóisialta á fhorbairt. 
 
Aidhmeanna an Chláir 
• Tá aidhmeanna faoi leith ag OCG, atá le fáil i gcreatlach fhoriomlán OSPS. 
• Cabhrú le daoine óga cairdis agus caidrimh a thuiscint agus a fhorbairt. 
• Tuiscint ar ghnéasacht a chur chun cinn agus a fhorbairt. 
• Tá formhór na ndaoine claonta i dtreo daoine den ghnéas eile, tá roinnt daoine claonta i dtreo daoine 

den ghnéas céanna, agus tá roinnt daoine claonta i dtreo daoine de cheachtar gnéas. 
• Ba cheart steiréitíopáil inscne a sheachaint agus ba cheart go dtabharfaí aitheantas do dhaoine a n-inscne 

a chur in iúl ar bhealaí éagsúla. 
• Meon dearfach a chothú faoi ghnéasacht an duine féin agus i gcaidrimh le daoine eile. 
• Eolas agus meas a chothú maidir le hatáirgeadh. 
• Cumas a thabhairt do dhaoine óga, meonta agus luachanna a fhorbairt faoina ngnéasacht i gcreatlach 

mhórálta, spioradálta agus shóisialta. 
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AN GAOL ATÁ AG OCG LE OSPS 
 

• Bíonn dhá rang 40 nóiméad sa tseachtain ar fáil i gColáiste Ghobnait don chlár OSPS/OCG do Bliain 1, 
2 & 3 agus bíonn rang amháin 40 noiméad sa tseachtain ar fáil don chlár OSPS/OCG do Bhliain 4,5, & 6. 

• Tá béim mhór leanúnach ar shláinte agus folláine, freagrachtaí agus ag déanamh cinntí. 
• Cuirtear rang OCG ar fáil sa rang OSPS do bhliain 1, 2, 3 agus don idirbhliain. 
• Cuirtear OCG ar fáil do bhliain 5 agus 6. Cuirtear ar fáil íosmhéid sé rang in aghaidh na bliana mar atá 

leagtha síos i gciorclán 37/10. 
 

CEANGAL OCG LE MISIÚN NA SCOILE 
Ár misiún i gColáiste Ghobnait ná forbairt oideachasúil, intleachtúil, fisiciúil, spioradálta agus morálta a 
spreagadh i measc scoláirí na scoile i dtimpeallacht shláintiúil a thugann tús áite don fhéinmheas, don 
neamhspléachas agus d’fhorbairt gach ball de phobal na scoile. 
 
Tá Coláiste Ghobnait tiomanta gach gné den churaclam OCG a sheachadadh, lena n-áirítear iad siúd a 
bhaineann le claonadh gnéis, frithghiniúint, ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha agus irl. Déantar é sin i 
gcomhthéacs ina bhfuil múineadh an chláir faoi réir ag eiteas na scoile. 
 
Múintear OCG sa gcomhthéacs sin agus ar bhealach cuimsithe agus ar bhealach ina bhfuil meas. 
 

SCÓP 
Baineann an polasaí seo le gach gné den fhoghlaim agus den mhúineadh Caidrimh agus Gnéasachta. Bíonn 
plé ar Chaidrimh agus Gnéasachta i ranganna eile taobh amuigh de OSPS/OCG. Mar sin, tá sé 
fíorthábhachtach go bhfuil eolas ag gach múinteoir faoin bpolasaí OCG. 
Baineann an polasaí seo le foireann na scoile, daltaí, bord bainistíochta, tuismitheoirí/ caomhnoirí, aoi 
chainteoirí agus aon duine eile ón taobh amuigh. 
 

RÉASÚNAÍOCHT 
Is é Gnéasacht an príomh eilimint le haghaidh forbairt shláintiúil, shóisialta agus phearsanta. Tá daoine óga 
nochta ag teachtaireachtaí measctha faoi ghnéasacht agus gníomhaíochtaí ghnéasúla. Caithfidh an scoil in 
éineacht leis na tuismitheoirí/caomhnoirí breathnú ar an mbealach is fearr chun riachtanaisí an scoláire a 
chur chun cinn. 
 
De réir Acht Oideachais 1988, caithfidh scoileanna forbairt phearsanta agus shóisialta an scoláire a chur chun 
cinn agus oideachas shláintiúl a chur ar fáil dóibh. 
 
Is páirt den chlár OSPS é an OCG ag léibhéal an Teastas Shóiséaraigh. 
 
Tá éifeacht an chlár OCG ag brath ar phróiséas polasaí comhoibritheach ina bhfuil múinteoirí, tuismitheoirí/ 
caomhnoirí, Baill an bhord bainistíochta agus scoláirí ag oibriú le chéile. 
 
Caidreamh gnéis - Ní mór don mhúinteoir na daltaí a chur ar an eolas gur seacht mbliana déag d’aois aois 
an toilithe faoin Acht um Dlí Choiriúil (Cionta Gnéasacha) 2006. Tugtar aghaidh ar OCG i gcomhar leis an 
Eolaíocht agus leis an Eacnamaíocht Bhaile. 
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RÓL NA D’TUISMITHEOIRÍ/CAOMHNOIRÍ 
Aithnaíonn Coláiste Ghobnait an ról tábhachtach atá ag Tuismitheoirí/Caomhnóirí san oideachas maidir le 
caidreamh agus gnéasach. Is iad na tuismitheoirí príomhoideoirí na ndaltaí ó thaobh OCG agus tá sé seo 
intuigthe ag an scoil. 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 cóip den chlár agus polasaí 
le fáil ag tuismitheoirí ón scoil ach iarratas a dhéanamh. Tá sé de cheart ag tuismitheoir rogha a dhéanamh a 
gcuid gasúr a ligean isteach sa rang OCG. 
 
Ta sé tábhachtach a lua gur féidir le Tuismitheoir/Caomhnóir an rogha a dhéanamh a ngasúr (i) a thógáil ón 
rang mura nglacann siad leis an ábhar OCG atá á mhúineadh. Tá sé seo san Acht oideachais 1998. Is féidir é 
seo a phlé le Príomhoide na scoile. 
 
De réir Acht Oideachais 1998 (alt 30, fo-alt (2) (e)), ní gá do scoláire a bheith i láthair i rang má chuireann sé 
isteach ar chultúr/choinsias agus tá sé de cheart ag tuismitheoir/caomhnóir scoláire a thógáil amach as an 
rang OCG nuair atá plé ar ábhar ghoilliúnach. I gcás scoláire atá ocht mbliana déag, beidh a rogha féin acu 
freastal ar an rang nó gan freastal. 
 
Is cuid lárnach den Sraith Shóisearach an ábhar seo.  Mar chuid den chlár, déanfar plé ar chúrsaí chaidrimh 
agus gnéis. Níl aon riachtanas ar aon tuismitheoir go mbeadh a mhac/iníon rannpháirteach san Oideachas 
Caidrimh agus Gnéasachta. Más toil leis na tuistí a bpáistí a bheith as láthair agus ábhair ar leith á bplé, beidh 
orthu é sin a chur in iúl don Phríomhoide i scríbhinn. 

 

AN CHEIST MHÓRÁLTA: TREORACHA DO MHÚINTEOIRÍ 
Ag freagairt ceisteanna – Tá sé tábhachtach timpeallacht chompordach a chruthú in OCG chun gur féidir le 
scoláirí plé a dhéanamh go hoscailte. Ní gá go mbeidh an múinteoir ábalta chuile cheist a fhreagairt agus tá 
sé seo suas don mhúinteoir a gcinneadh proifisiúnta féin a dhéanamh maidir le céard atá feiliúnach agus mí-
fheiliúnach, braitheann sé ar aois an dalta, an siollabas agus polasaí OCG na scoile. Má bhíonn imní ar an 
múinteoir maidir le ceist a chuir dalta, is féidir leis/léi comhairle a fháil ó Phríomhoide na scoile. 
 

RÚNDAÍOCHT 
Ní spreagtar scoláirí chun eolas pearsanta nó príobháideach a roinnt, ach le linn an rang OCG/OSPS bíonn 
uaireanta a labhraíonn siad faoina saol féin. Beidh meas ar rúndaíocht ach i gcásanna ina gceapann an 
múinteoir go bhfuil an dalta i mbaol mar shampla i gcás droch-chúram nó briseadh an dlí claoífear le 
treoracha cosaint leanaí. 
 

CUR CHUIGE NA SCOILE 
 
Ag Tabhairt Comhairle: Feidhm na scoile ná oideachas ghinearálta faoi ghnéithe gnéasachta agus 
saincheisteanna a chur ar fáil, ach gan comhairle ná eolas a chur ar fáil faoi iompar ghnéasachta ná 
saincheisteanna eile nach bhfuil leagtha síos sa chlár. Is féidir leis an múinteoir oideachas agus eolas a chur 
ar fáil, pé áit gur féidir leo comhairle gnéasachta rúnda agus coireáil a fháil m.sh banaltra nó dochtúir. Tugtar 
comhairle feiliúnach de réir aois an scoláire. Ní mór an teolas a chuirtear ar fáil a bheith gan treor agus 
feiliúnach d’aois an scoláire. 
 
Ag tógáil scoláire amach ón gclár OCG: Tá sé de cheart ag tuismitheoir/caomhnóir a mhac/iníon a thógail 
ón gclár OCG nuair nach bhfuil siad sásta. Ní gá do thuismitheoirí fáthanna a thabhairt, ach molann muid 
dóibh labhairt leis an scoil faoi na fáthanna agus go minic is féidir aon saincheist a phlé agus a leigheas. Má 
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roghnaíonn tuismitheoir scoláire a thógáil amach as an rang OCG beidh siad faoi churam an tuismitheoir 
don tréimhse seo. 
 
Aoichainteoirí: De réir pholasaí na scoile cuirfidh múinteoir a bhfuil aithne ag an scoláire agus ar/uirthi an 
clár OCG ar fáil, mar sin féin, is féidir le aoichainteoirí nó cuairteoirí cur leis an gclár. Cuirfidh an múinteoir 
OCG cóip do pholasaí OCG ar fáil don chuairteoir. Tar éis cead a fháil ón bpríomhoide, déanfaidh an 
múinteoir a bheidh ag eagrú na cuairte cinnte go bhfuil an cuairteoir ar an eolas maidir le ethos na scoile 
agus an chaoi a gcuirtear an clár OCG i bhfeidhm. Ní mór na pointí seo a chur san áireamh: 
 
• Follasachas an ábhair agus an cur i láthair. 
• Go mbeidh ball do fhoireann na scoile i láthair ag an gcaint. 
• Ullmhúchán ranga déanta roimh an gcaint agus tar éis na cuairte. 
• Cuirfear an príomhoide ar an eolas maidir le hainm agus dáta na cuairte. 
 
Ba cheart don mhúinteoir OCG fanacht sa seomra ranga le linn an píosa cainte de réir ciorcalán 0023/2010 ón 
Roinn Oideachais agus Scileanna. 
 
• Tá proiséas an Teagasc agus Foghlaim comhsháite i bhforbairt phearsanta agus sóisialta. 
• Tá gach múinteoir in ann deis a thabhairt chun go mbláthóidh an fhorbairt phearsanta agus sóisialta an 

scoláire. 
• Polasaí OCG – An Clár – Féach Aguisín 1. 
 
Tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeidh timpeallacht na scoile tacúil agus fabhrach chun cuir leis an OSPS 
agus OCG chun go mothóidh gach scoláire iad seo a leanas sa timpeallacht: 
• Cumarsáid oscailte. 
• Ionchais aird agus cur chun cinn an caighdeán. 
• Féin mhuinín a spreagadh. 
• Go bhfuil meas agus cothromaíocht feicéalach. 
• Tacaíocht ar fáil do dhaoine le Deacracht. 
• Aitheantas a thabhairt do iarracht. 
• Luach ar eagsúlacht. 
• Go ndéanfar lámhseáil ar theannas go cruthaíoch. 
• Go mothaíonn gach scoláire slán sábháilte. 
• Go spreagfar cruthaíoch agus oibriú as a stuaim féin. 
• Go spreagfar Luachanna sóisialta, morálta agsu síochanta. 
 
Riachtanais Speisialta: Is minic go mbíonn níos mó cúnamh ag teastáil ó scoláire le riachtanais speisialta 
maidir le gnéithe fisicúla agus tochtadh nuair atá siad ag fás suas. Beidh níos mó cúnaimh ag teastáil uathu 
maidir le hiompar nach nglacfar leis agus chomh maith le bheith ullmhaithe in aghaidh droch-chúram.  
 
Clár ama OCG: Dhá rang OSPS sa tseachtain ar fáil don tSraith Shóiséarach. Cuirfear an clár OCG ar fáil do 
bhliain 4, 5 agus 6 le linn an rang reiligiúin. Bíonn meascán de chailiní agus de bhuachaillí sa rang. Beidh 
íosmhéid de shé rang OCG. 
 

FORBAIRT GHAIRMIÚIL NA FOIRNE 
Tá comhordaitheoir OSPS againn i gColáiste Ghobnait. 
 
Tugtar cead freastal ar chursaí traenála OSPS agus OCG don fhoireann. 
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Tá fáil ag an múinteoir OSPS/OCG ar acmhainní múineadh. 
Coinnítear suas chun dáta le acmhainní nua. Ní mór don mhúinteoir bheith oscailte agus a bheith goilliúnach 
do riachtanais an ghrúpa, deileáil le ceisteanna go hoscailte agus go hionraic. 
Coinnítear taiféad sa scoil agus plean ábhair an mhúinteora ar an bhforbairt ghairmiúil atá idir láimhe. 
 
Traenáil 
Caithfidh an múinteoir a bheith oscailte agus a bheith goilliúnach do riachtanais an ghrúpa, deileáil le 
ceisteanna go hoscailte agus go hionraic. Tabharfaidh an scoil tacaíocht don mhúinteoir freastal ar chursaí 
inseirbhisí nuair is gá. 
 
Acmhainní 
Féach plean ábhar an mhúinteora. 
 
Monatóireacht – Measunú – Athbhreithniú 
Chun an polasaí seo bheith éifeachteach caithfear monatóireacht agus measúnú a dhéanamh go rialta chun 
cinntiú go n-éireoidh leis, agus athbhreithniú bliantiúil a dhéanamh. Tá sé tábhachtach don chlár OCG  
 
(i) Aiseolas ó dhaltaí agus tuismitheoirí agus (ii) Athbhreithniú agus aiseolas ón bhfoireann. Déantar 
athbhreithniú agus measúnú rialta ar an gclár OCG. Cuirfear san áireamh reachtaíocht, eolas agus treoracha 
a athraíonn. Chun athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar an bpolasaí ní mór breathnú cé chomh 
héifeachtach is atá sé agus cén tionchar atá aige.  
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AGUISÍN 1 
 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 
 

Clár OCG - Coláiste Ghobnait 
 

An sraith sóisearach 
Féach Aguisín 2 – Sonraíocht do ghearrchúrsa de chuid na sraithe sóisearaí. 
 

An sraith sinsearach 
Feasacht i leith torthúlachta Leithcheal inscne 
Pleanáil clainne Cearta pearsanta agus sábháilteacht 

phearsanta 
Luachanna agus caidrimh Caidrimh a bhunú, a choiméad agus a 

chríochnú 
Ionracas pearsanta  Séard is grá ann ... 
Tuismíocht fhreagrach Ceangaltas agus pósadh 
Galair ghnéastíolactha Stiúir inscne 
Ciapadh gnéasach   

 

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. 

 

  

mailto:eolas.gobnait@gretb.ie
http://www.colaisteghobnait.com/
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AGUISÍN 2 – OIDEACHAS SHÓISIALTA PHEARSANTA AGSU SLÁINTE 
(OSPS SONRAÍOCHT DO GHEARRCHÚRSA DE CHUID NA SRAITHE 
SÓISEARAÍ 
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AGÚISÍN 2 – LITIR EOLAIS CHUIG TUISMITHEOIRÍ MAIDIR LE 
AOICHAINTEOIRÍ 
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 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
http://www.colaisteghobnait.com/
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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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