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AITHIN FEIDHM AN IOMPAIR  

 
 
I ngach aon iompar (dearfach agus diúltach) tá iarracht á dhéanamh ag daltaí rud éigin a rá/ tá feidhm chumarsáideach leis, cé 
gur dócha nach ar an tslí dearfa sin a bhfuil daltaí ag smaoineamh air: m.sh. “Táim chun cic a thabhairt dó anois mar níl dada eile 
le déanamh agam”. Seans go léireoidh iompar daltaí rún chun scanradh a chur ar dhuine eile; seans go léireoidh an t-iompar go 
bhfuil frustrachas, olc, tuirse, srl orthu. Agus daltaí ag díriú an iompair seo ort, is deacair duit a ndearcadh a thuiscint ag an 
bpointe sin. 
 
Uaireanta is cabhair é má dhéanann tú iarracht a oibriú amach an fheidhm atá taobh thiar den iompar. Samhlaigh babaí ag 
caoineadh, mar shampla - cén fáth a bhfuil sé ag caoineadh? Má tá clúidín salach air, ní fiú duit bhuidéal a thabhairt dó. Má tá an 
babaí ag caoineadh toisc gur mian leis go ndéanfaidh tú gráin leis, ní fiú duit a chlúidín a athrú. Seans gur measa a bheidh an 
scéal dá bharr. 
 
Ar an gcaoi chéanna, mura ndéana dalta tasc de bharr nach féidir leis/léi, is féidir leat straitéis a chur i bhfeidhm chun tacú leis 
an dalta sin; bris an tasc síos, múin na scileanna riachtanacha don dalta roimh ré agus ansin múin conas iad a chur i bhfeidhm sa 
tasc. Ach, mura ndéana beirt daltaí an tasc de bharr nach mian leo é a dhéanamh, caithfidh tú féachaint níos géire le fáil amach 
cén fáth nach bhfuil siad á dhéanamh - an bhfuil siad ag iarraidh airde a tharraingt orthu féin? Is ionann iompar na beirte, ach is 
difriúil í feidhm a n-iompair, agus mar sin, is an-difriúil ar fad a bheidh na straitéisí a chuirfidh tú i bhfeidhm chun deireadh a chur 
leis an iompar. 
 
Nuair nach bhfuil eolas agat ar fheidhm iompair, is deacair straitéis a roghnú. Caithfidh tú féachaint go grinn ar an iompar agus 
iarracht a dhéanamh teacht ar an gcúis atá leis /ar an bhfeidhm atá aige. Ansin is féidir leat cinneadh a dhéanamh maidir le 
straitéis oiriúnach chun beag a dhéanamh den iompar nó chun an dochar a bhaint as. 
 

Roinnt teachtaireachtaí / feidhmeanna iompair  

Níl aon rud le déanamh agam 

Tá fearg orm 

Tá tuirse orm 

Is fuath liom a bheith anseo 

Níl cion ag aon duine orm 

Nílim in ann ag an obair seo 

Tá uaigneas orm 

Tá an-áthas orm inniu 

Táim brónach 

Tá ocras orm 

Is breá liom an obair seo 

Táim ag iarraidh dul amach as an seomra seo 

Táim ag iarraidh cantal a chur ort 

Is fuath liom na rialacha seo 

 
Má tá tú in ann an teachtaireacht taobh thiar den iompar a oibriú amach, ansin seans go mbeidh tú ábalta rud éigin a 
dhéanamh, rud a sheachnóidh aon cheann de na rudaí seo: an spreagadh nó an rud a tharla roimhe; an t-iompar féin nó toradh 
an iompair. 
 
Agus tú ag smaoineamh ar pheirspictíocht an dalta níl tú ag rá gur ceart é an t-iompar nó níl tú ag glacadh leis an iompar. Tá tú 
ag aithint go bhfuil an dalta / duine eile ag cur mothúcháin in iúl / ag cur teachtaireachta in iúl trína (h)iompar. 
 
Aimseodh tú feidhm an iompair má fhéachann tú go grinn agus má dhéanann tú taifid. Tá roinnt teimpléad breathnóireachta 
agus taifeadta ar fáil ar Treoirbhileog 22 - Plean Tacaíochta Iompair Aonair. 
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