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AM ÓRGA: CÓRAS DUAISEANNA 

 
Is córas Duaiseanna é Am Órga; córas a cheap agus a d’fhorbair Jenny Mosley. Seo an bunphrionsabal: má tá daltaí in ann 
smacht a choinneáil ar a n-iompar agus ar a bhfoghlaim féin ar bhealach dearfach, gheobhaidh siad duaiseanna leanúnacha as a 
gcuid iarrachtaí. Is le haghaidh bunscoileanna agus/nó le haghaidh scoileanna speisialta is fearr a oireann an córas, áit ar féidir 
an t-am lánroghnach sa chlár ama a úsáid le haghaidh Am Órga. Go minic bíonn Am Órga ar siúl ar feadh 30 nóiméad. Is dócha 
gur fearr Am Órga a rith mar chóras Duaiseanna don scoil uile a tharlóidh ag an am céanna gach seachtain. Ag tús na seachtaine 
is féidir le gach dalta rogha a dhéanamh ar ghníomhaíocht is mian leo a roghnú d’Am Órga. Is féidir le gach múinteoir rogha 
gníomhaíochtaí a thairiscint dá rang féin, nó, féadfaidh daltaí bogadh chuig ranganna chun páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht 
atá á tairiscint sa seomra ranga sin. D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí seo a bheith i gceist: ríomhairí, cluichí boird, léitheoireacht, 
corpoideachas, ceol, damhsa, ealaín, drámaíocht, cócaireacht, físeáin, bréagáin thógála srl., agus ba mhaith an smaoineamh é dá 
mbeadh baint ag na daltaí iad féin leis na smaointe le haghaidh roghnú na ngníomhaíochtaí. Daltaí a bhíonn go minc ag cur 
isteach ar dhaltaí eile seans nach mbeidh an oiread foinn orthu leanúint den iompar sin má bhíonn an baol ann go gcaillfidh siad 
pribhléid a roghnaigh siad féin. 
 
Sula gcuirtear Am Órga i bhfeidhm, cuirtear na Rialacha Órga i láthair gach ranga. Taispeántar iad sin ar fud na scoile ar chárta / 
pháipéar órga agus is féidir samplaí den chaoi a gcomhlíontar an riail a thaispeáint freisin ag úsáid grianghraf de na daltaí ag 
comhlíonadh na Rialacha Órga. Ba chóir go mbeadh na rialacha le feiceáil freisin ó chlós na scoile. 
 
Má bhriseann dalta Riail Órga le linn na seachtaine cuirfear cárta rabhaidh ar a d(h)easc agus meabhrófar i gcogar dó/di nó 
fiafrófar dó/di cén riail a briseadh. Fanfaidh an cárta sin ar an deasc go dtí deireadh an tseisiúin (nó is feidir é a thabhairt ar ais 
níos tapúla má tá deacracht ag dalta le hiompar nó má tá riachtanais speisialta oideachais aige/aici). Má bhriseann an dalta 
céanna riail eile agus an cárta ar an deasc aige/aici, ansin caillfidh an dalta 5 nóiméad ón ngníomhaíocht a roghnaigh siad. 
Cuirtear 5 nóiméad eile leis an am a chailltear gach uair a bhriseann an dalta ceann de na rialacha. Is féidir le daltaí suas le 30 
nóiméad d’Am Órga a chailleadh ach déan cinnte go saothróidh siad 15 nóiméad de ar ais arís. Ba cheart go mbeadh 15 nóiméad 
d’Am Órga ar a laghad ag gach dalta. Ní ghlacfaidh an dalta páirt in Am Órga ach beidh sé/sí ina s(h)uí ag féachaint ar amadóir 
gainimh/clog go dtí go mbeidh an t-am caite. Níor chóir don mhúinteoir/ daltaí eile aon teagmháil a bheith acu leis an dalta le 
linn an ama sin. Beidh an plé ar siúl ar ball. 
 
Seo iad na Sé Riail Órga: 

1. Táimid cineálta - ní ghortaímid aon duine. 

2. Táimid lách agus cabhrach - ní ghortaímid mothúcháin daoine. 

3. Tugaim cluas éisteachta - ní chuirimid isteach ar aon duine. 

4. Oibrímid go crua - ní chuirimid ár gcuid ama féin amú agus ní chuirimid am daoine eile amú. 

5. Tugaimid aire do mhaoin - ní chuirimid amú é agus ní dhéanaimid damáiste dó. 

6. Táimid macánta - ní sheachnaímid an fhírinne. 

 
Tuilleadh eolais: http://www.circle-time.co.uk/site/home/ 

http://www.edisford.lancsngfl.ac.uk/index.php?category_id=52 
http://www.culter.aberdeen.sch.uk/Golden%20Rules.htm  
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