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TAISCE ACMHAINNÍ IOMPAIR NA SEIRBHÍSE 
TACAÍOCHTA D’OIDEACHAS SPEISIALTA 

(STOS)  

Treoirbhileog 28 
 

NEAMHORD GREANNACH FREASÚRAÍOCH AGUS NEAMHORD IOMPAIR 

 
Nóta: Seo an sainmhíniú a thugann an Roinn Oideachais agus Scileanna ar Suaitheadh Mothúchánach agus/nó Fadhbanna 
Iompraíochta. Déan tagairt do Chiorclán 08/02 chun tuilleadh eolais a fháil. 
 

“Tá leanaí den sórt seo á ndéileáil ag síciatraí nó ag síceolaí le haghaidh riochtaí cosúil le néaróis, síocóis luath-óige, 
hipirghníomhaíocht, neamhord easnamh airde, neamhord hipirghníomhaíochta easnamh airde agus neamhoird iompair. 

Níl an chatagóir seo le haghaidh leanaí a bhfuiltear ag déileáil lena gcuid deacrachtaí iompair nó iompraíochta de réir 
nósanna imeachta comhaontaithe maidir le haraíonacht.” 

 
Sainmhíniú agus Saintréithe: Neamhord Greannach Freasúraíoch (NFG) 
 
Is neamhord síciatrach é NGF, agus ní fios go cinnte cad is cúis leis, cé go bhféadfadh baint a bheith ag gnéithe bitheolaíocha 
agus timpeallachta leis. Is patrún athfhillteach d'iompraíocht dhiúltach é an sainmharc  in  NGF:  cuireann  daltaí  i  gcoinne  rudaí  
agus  bíonn  siad  easumhal  agus  eascairdiúil  le daoine údarásacha go háirithe. Leanann an patrún seo ar aghaidh ar feadh sé 
mhí ar a laghad, agus bíonn ceithre cinn nó níos mó de na nithe seo thíos le feiceáil sna daltaí i rith na tréimhse sin:  
 

1. beireann an fhearg bua orthu go minic  
2. bíonn siad ag argóint le daoine fásta go minic  
3. cuireann siad i gcoinne iarratais nó rialacha daoine fásta go minic nó diúltaíonn siad cloí leis na hiarratais nó na rialacha   
4. cuireann siad isteach go minic ar dhaoine, d'aon ghnó  
5. cuireann siad an milleán ar dhaoine eile as a mbotúin féin nó as a n-iompraíocht féin go minic  
6. cuireann daoine eile isteach orthu go héasca nó is féidir iad a chur trí chéile go héasca 
7. bíonn siad colgach, feargach go minic  
8. bíonn siad nimhneach díoltasach go minic  

 
An  suaitheadh  san  iompraíocht  cruthaíonn  sé  laige  chliniciúil  shuntasach  i  bhfeidhmiú  sóisialta, acadúil agus/nó gairme. 
Bíonn 'frith-thoil' ag baint le daltaí a bhfuil NGF orthu: dá mhéad an brú a chuireann tú orthu is é is mó a chuireann siad i do 
choinne. Ullmhaíonn daltaí gníomhartha roimhe ré agus go minic seans go mbeidh achrann ag teastáil ó na daltaí. Go hiondúil, ar 
scoil beidh daltaí a bhfuil NFG orthu ionsaitheach agus cuirfidh siad isteach ar dhaoine eile d'aon ghnó.  
 
Is annamh ar fad nach mbeidh ach NGF ar dhaltaí: go hiondúil beidh neamhoird néarshíciatracha eile i  gceist  freisin,  mar  
shampla,    neamhord  hipirghníomhaíochta  easnamh  airde  (NHEA),  dúlagar, neamhord  iompair  (NI)  agus  neamhord  
dépholach.  Seans  go mbeidh  siondróm  Tourette  nó riachtanais speisialta oideachais eile ar na daltaí seo freisin. 
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Sainmhíniú agus Saintréithe: Neamhord Iompair 
 
Nuair  a  thiocfaidh  neamhord  iompair  (NI)  chun  cinn  ar  dtús,  seans  go  gcreidfidh  an  múinteoir  gur neamhord greannach 
freasúraíoch (NGF) atá i gceist; ach tá sé níos tromchúisí agus baineann tréithe leis atá níos toirmeascaí agus níos suaití go 
sóisialta. I ndaltaí a bhfuil NI orthu agus i ndaltaí a bhfuil NGF orthu tá tréithe na neamhord cosúil le chéile, ach i gcás NGF bíonn 
na daltaí níos ionsaithí agus níos bagraí, agus an chuma orthu nach féidir leo bheith báúil in aon chor. Sáraíonn an t-iompar 
cearta daoine agus ní chloíonn sé le noirm shocaíocha atá cuí don aois: bíonn an t-iompar seo leanúnach agus tarlaíonn sé arís is 
arís. Tá NI ar cheann de na riochtaí is toirmeascaí agus is deacra a mbíonn tionchar  aige  ar  iompraíocht  daltaí.  Bíonn  
deacrachtaí  móra  acu  siúd  a  bhfuil  NI  orthu  rialacha  a leanúint agus iad féin a iompar ar bhealach atá inghlactha don 
tsochaí. Go hiondúil, ní dhéantar NI a dhiagnóisiú go dtí go mbíonn an dalta ag leibhéal iarbhunscoile.  Daltaí a bhfuil NI orthu, 
seans go mbeidh siad bagrach i leith daoine agus/nó ainmhithe. Seans go léireoidh na daltaí a leithéid sna slite seo: déanfaidh 
siad bulaíocht ar dhaoine eile nó cuirfidh siad imeagla  orthu,  cuirfidh  siad  tús  le  troideanna  fisiceacha,  bainfidh  siad  úsáid  
as  arm  contúirteach, beidh siad cruálach i leith daoine agus/nó ainmhithe, tabharfaidh siad faoi dhaoine agus goidfidh siad 
uathu (mugáil, sparán a sciobadh, sracaireacht) agus/nó cuirfidh siad iallach ar dhuine dul i mbun gníomhaíocht gnéasaach. I 
ndaltaí a bhfuil NI orthu, seans go gcuirfidh siad rudaí trí thine agus go scriosfaidh siad maoin d'aon ghnó. Tréithe de NI is ea 
fealltacht, bréagadóireacht agus/nó goid. Seans go mbeidh na tréithe sin le feiceáil sna daltaí sna slite seo: brisfidh siad isteach i 
dteach/carr, inseoidh siad bréaga agus rachaidh siad i mbun gníomhaíochtaí gadaíochta, mar shampla, gadaíocht as  siopa.  
Seans  go  mbainfidh  sárú  tromchúiseach  ar  rialacha  le  NI  freisin  agus  seans  go  mbeidh neamhfhreastal ar scoil san 
áireamh. Is annamh ar fad a thiocfaidh dalta le CD i láthair as féin: go hiondúil beidh neamhord néarshíciatrach eile cosúil le 
neamhord hipirghníomhaíochta easnamh airde (NHEA), dúlagar nó neamhord dépholach (máindúlagar) ar an dalta. Is féidir go 
mbeidh siondróm Tourette, deacrachtaí foghlama, neamhoird taghaid agus Neamhord Éigníoch Dúghafach (OCD) ar dhaltaí a 
bhfuil CD orthu. 
 
Is annamh ar fad nach mbíonn ach NI ar dhaltaí. Seans go mbeidh neamhord néarshíciatrach eile ar na daltaí ar nós neamhord 
hipirghníomhaíochta easnamh airde (NHEA), dúlagar nó neamhord dépholach.  Seans  go  mbeidh  siondróm  Tourette,  
deacrachtaí  foghlama,  neamhoird  taghaid, neamhord éigníoch dúghafach (NED) nó riachtanais speisialta oideachais eile ag 
daltaí a bhfuil NI orthu. 
 
Impleachtaí don Mhúinteoireacht agus don Fhoghlaim: NFG agus NI 

• Caithfidh múinteoirí a bheith báúil leis an dalta agus tuiscint nach iad na múinteoirí is cúis leis an gcur i gcoinne, ach 
go bhfuil na daltaí ag baint úsáide astu chun racht a ligean. Bí oibiachtúil i gcónaí. 

• Aithin scileanna nó tréithe is féidir leat a atreisiú. 

• Bí dearfach i gcónaí; tabhair moladh agus atreisiú deimhneach má léiríonn an dalta solúbthacht agus/nó comhoibriú. 

• Bí ar fáil do dhaltaí agus bí i do rólchuspa deimhneach. 

• Taispeáin rialacha an tseomra ranga agus sceideal laethúil do na daltaí le go mbeidh a fhios ag  acu  cad  atá  ag  tarlú. 
Is cabhair freisin do na daltaí é na rialacha a chur in ord tosaíochta.  

• Is  gá  do  na  páirtithe  leasmhara  uile  sa  scoil  rialacha  comhaontaithe  a  chur  i  bhfeidhm  go comhsheasmhach i 
gcás daltaí a bhfuil NFG agus NI orthu. Caithfidh rialacha a bheith réalaíoch, sainiúil, comhsheasmhach, 
réamhghníomhach seachas a bheith frithghníomhach  

• Déan éagsúlú ar mhúinteoireacht chun freastal ar riachtanais aitheanta.  

• Caithfidh spriocanna múinteoireachta, foghlama agus iompair a bheith leagtha amach agus caithfidh leagan amach a 
bheith ann ar am nach bhfuil struchtúrtha freisin. 

• Seans go mbeidh éifeacht le cláir a dhéileálann le bainistíocht feirge agus a chothaíonn intleacht mhothúchánach. 

• Oibrigh i gcomhpháirt le tuismitheoirí agus /nó le cúramóirí. 

• Cuir córas duaiseanna i bhfeidhm ina leagann an dalta luach ar an toradh. 

• Leag amach spriocanna i gcomhair iompair agus foghlama atá sainiúil, inmheasta, insroichte, ábhartha agus laistigh 
d’amscála .  

• Ná comhghéill. 

 



3 

• Cruthaigh stáisiúin oibre - áit ar féidir le daltaí a bheith ag éisteacht lena rogha ceoil mar shampla agus a bheith ag 
obair go neamhspleách. 

• Seans go mbeidh éifeacht le piarmheantóireacht le daltaí eile, go háirithe le haghaidh cúrsaí eagraíochtúla. 

• Bíodh straitéis amach/sosa agat m.sh. beidh cárta dearg ag an dalta agus taispeánfaidh sé/sí  é nuair a bheidh sos ag 
teastáil uaidh/uaithi. 

• Cuir clár athshlánaithe iompair i bhfeidhm, b’fhéidir le cúnamh ón múinteoirí acmhainní. 

• Cruthaigh caidrimh le daltaí eile trí ghníomhaíochtaí am ciorcail, OSPS, drámaíocht, rólghlacadh agus piar-idirghabháil. 

• Cuimhnigh gur fearr a oibríonn duaiseanna ná rialacha smachta. 

• Cuir conradh iompair i bhfeidhm leis an dalta agus iarr cabhair ar na daltaí chun cúrsaí a fheabhsú. 

• Déan íoslaghdú ar na nithe a d'fhéadfadh daltaí a chur ar seachrán. 

• Déan idirthréimhsí a íoslaghdú. 

• Faigh amach cad a mhúsclaíonn iompraíocht an dalta: féach ar na trí chéim: ar na rudaí a tharla roimh an iompar a 
bhfuil fadhb leis agus cad a mhúscail é; ar an iompar féin; agus ar cad a tharla i ndiaidh an iompair. 

• Tabhair freagrachtaí breise don dalta. Traenáil an dalta chun cleachtadh a fháil ar iarratais bheaga réasúnta a chur i 
gcrích. 

• Más féidir tabhair rogha don dalta faoi cad a tharlóidh. 

• Lig do dhaltaí cabhrú le daoine eile sna réimsí ina bhfuil siad ina láidir. 

• Forbair clár féinmheasa  agus múin scileanna sóisialta go soiléir. 

• Cuir an dalta ina shuí in aice le rólchuspa maith. 

• Tabhair duaiseanna i ndiaidh tréimhsí gearra ratha. 

• Tá an iarracht chomh tábhachtach leis an rud a éiríonn leis  an  dalta  a  chur  i  gcrích.  Aithin  an  dá  rud  le 
duaiseanna. 

• Bris obair síos i bpíosaí beaga ionas gur féidir leis an dalta í a chur i gcrích. 

• Cinntigh,  i  gcomhairle  leis  an  dalta,  na  modhanna  is fearr a oireann dó/di chun aird an mhúinteora a fháil. 

• Tabhair róil shoiléire do dhaltaí i ngrúpobair 

• Dírigh d’aire ar an eachtra agus ní ar an dalta agus ná dírigh ar iompair éagsúla  –  ach ar cheann amháin b'fhéidir –  ag 
aon am amháin.  Socraigh cén t-iompar a ndéanfaidh tú neamhshuim de agus cén t-iompar nach nglacfaidh tú  leis. 
Cuir in iúl go soiléir don dalta na torthaí a bhaineann leis an iompar nach nglacfaidh tú leis. 

• Ná  hardaigh do  ghuth  agus  ná  léirigh  mothúchán  ar bith. Bí neodrach agus labhair go ciúin socair, ag rá rud éigin 
mar seo, 'toisc gur bhris tú an riail seo beidh ort é seo a dhéanamh'.  Bí cosúil le  réiteoir,  nach  ndéanann ach na 
torthaí a lua agus a leagann freagracht ar an imreoir.  

• Ná tabhair deis don dalta a bheith ag argóint. 
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Teagmhálaithe / Láithreáin Ghréasáin Úsáideacha 

1. Meabhairshláinte Éireann, Teach Mensana, 6 Sráid Adelaide, Dún Laoghaire, Co Bhaile Átha Cliath 
Teil: 01 284 1166, Facs: 01 284 1736, r-phost: information@mentalhealthireland.ie  , 

  Láithreán Gréasáin: www.mentalhealthireland.ie 
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