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TAISCE ACMHAINNÍ IOMPAIR NA SEIRBHÍSE 
TACAÍOCHTA D’OIDEACHAS SPEISIALTA 

(STOS)  

Treoirbhileog 30 
 

TAIFEAD A DHÉANAMH AR IOMPAR ATÁ AG CUR ISTEACH AR DHAOINE EILE AGUS ANAILÍS A DHÉANAMH AIR 

 
Má tá dalta ag cur isteach go mór ar dhaoine eile i rang, tá sé tábhachtach taifead a choinneáil de na heachtraí agus den phatrún 
iompair. Obair chrua is ea é ó thaobh ama de agus is rud dúshlánach é, ach cabhróidh sé chun pictiúr níos soiléire a thabhairt 
den iompar atá ag tarlú, den am a bhfuil sé ag tarlú, de na daoine atá i láthair agus é ag tarlú, agus b’fhéidir go gcabhróidh sé linn 
fáil amach cén fáth a bhfuil sé ag tarlú. Más féidir linn an fhaisnéis sin a bhailiú, ansin seans go mbeimid in ann féachaint ar 
bhealaí oiriúnacha chun an t-iompar sin a chosc nó a bhainistiú. 
 
In iarracht a dhéanamh chun iompraíochtaí suaiteacha a stopadh / a laghdú, is gné thábhachtach é sonraí a thaifeadadh agus a 
anailísiú trí Phlean Tacaíochta Iompair Aonair a chruthú. Seo na céimeanna a bhaineann leis an bpróiseas chun Plean Tacaíochta 
Iompair Aonair a cheapadh: 
 

1. Aithin an t-iompar a bhfuil an fhadhb leis agus is mian leat a athrú. 

2. Breathnaigh agus déan taifead ar mhinicíocht agus / nó ar dhéine an iompair. 

3. Déan anailís ar na sonraí atá bailithe agat. 

4. Ceap agus cuir i bhfeidhm plean (d’fhéadfadh Conradh Iompair a bheith san áireamh ann) a mheasann tú a 
chabhróidh leis an dalta fáil réidh leis an iompar míchuí nó é a laghdú agus iompar níos inghlactha a chur ina áit. 

5. Déan measúnú ar an idirghabháil - lorg cur chuige difriúil mura bhfuil sé ag obair agus lean dó má mheasann tú go 
bhfuil sé ag obair nó go n-oibreoidh sé 

 
Sna rudaí a leanas gheobhaidh tú cuntas amháin den phróiseas seo agus tá ábhar samplach ag an deireadh chun taifead a 
dhéanamh ar iompar atá ag cur isteach ar dhaoine agus chun anailís a dhéanamh air. I measc na rudaí tá: 

a. Cairt Mhinicíochta 

b. Cairt Mhinicíochta Chomhlánaithe 

c. Cairt RII (ABC) 

d. Cairt Féinmheasúnaithe an Dalta agus 

e. Ceistneoir Anailíse 
 
CÉIM 1: Aithin an t-iompar a bhfuil fadhb leis 
a. Roghnaigh dalta amháin atá i mbun iompair dhúshlánaigh ar leibhéal éigin sa seomra ranga faoi láthair. 
b. Roghnaigh iompar amháin a thaispeánann sé/sí atá ag cur isteach ar dhaoine agus ba mhaith leat a laghdú nó fáil réidh leis. 
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CÉIM 2: Breathnaigh agus taifead 
c. Inis don dalta cad atá tú a dhéanamh agus cén fáth a bhfuil tú á dhéanamh (seans gur leor é seo chun an dalta a stopadh ó 
bheith ag gabháil den iompar). 
d. Socraigh cén duine fásta a dhéanfaidh taifeadadh (múinteoir nó Cúntóir Riachtanas Speisialta má oibríonn sé/sí leis an dalta 
seo). 
e. Úsáid an Chairt Mhinicíochta le taifead a dhéanamh ar líon na n-uaireanta a bhíonn an t-iompar ar siúl i ngach tréimhse ama 

agus chun na hamanna nach dtarlaíonn an t-iompar sin a mharcáil síos freisin (samplaí curtha isteach ag an deireadh) 
 
Nó 
  Úsáid an Chairt RII (ABC) le taifead a dhéanamh ar an iompar a tharlaíonn agus déan iarracht freisin patrún a aithint maidir 

leis an rud a tharlaíonn roimh an iompar (Réamhtheachtach) agus cad a tharlaíonn ina dhiaidh (Iarmhairt). 
Agus / Nó 
  Iarr ar an dalta féintaifeadadh a dhéanamh ag úsáid Cairt Féinmheasúnaithe an Dalta (seans go mbeidh ort é/í a mhúineadh 

nó taispeáint dó/di conas é a líonadh isteach). 
f. Daoine eile atá ag obair leis an dalta i rith an lae cuir ar an eolas iad faoina bhfuil ar siúl agat, agus iarr orthu taifead a 

choinneáil freisin nó tú a chur ar an eolas aon uair a tharlaíonn nó nach dtarlaíonn an t-iompar. 
 
CÉIM 3: Déan anailís ar na sonraí atá bailithe 
g. Ag úsáid na sonraí atá bailithe déan iarracht an Ceistneoir a líonadh isteach chomh cruinn agus is féidir. Cuideoidh sé sin 

chun plean idirghabhála / tacaíochta a chur le chéile. 
 
CÉIM 4: Ceap plean agus cuir i bhfeidhm é 
h. Smaoinigh ar an gcur chuige ab fhearr a d’oibreodh leis an dalta áirithe seo? Cén cineál duaiseanna a thaitneodh leis / léi? 

Cad é an leibhéal feasachta agus tuisceana atá ag an dalta féin ar a (h)iompar agus ar na rudaí a spreagann é?  
 
CÉIM 5: Déan measúnú ar an idirghabháil 
i. Lean ort ag taifeadadh an iompair ionas go bhféadfaidh tú na sonraí roimh an idirghabháil agus ina diaidh a chur i 

gcomparáid agus iad a thaispeáint freisin don dalta / tuismitheoir. Tar éis tréimhse socraithe, déan athbhreithniú. Athraigh 
an plean má theastaíonn uait é a athrú, nó lean leis má tá sé ag obair go maith. Má éiríonn leat aghaidh a thabhairt ar an 
iompar sin, seans go mbeidh iompraíochtaí eile nó daltaí eile ar mian leat déileáil leo. 

 
Cuimhnigh: is mór an difear idir an áit a bhfuil an dalta anois agus an áit ar mhaith linn é/í a bheith. Ní bheimid in ann iompar an 
dalta a athrú in aon iarraidh amháin - beidh am, foighne agus iarracht ag teastáil uainn, agus sinn ag baint úsáid as cur chuige 
céim-ar-chéim. Uaireanta, agus in ainneoin ár n-iarrachtaí go léir, seans nach n-éireoidh linn i gcás mionlach beag daltaí. Sa chás 
seo, is dócha gurb é an rud is fearr dúinn a dhéanamh ná leanúint dó agus creidiúint go bhfuilimid ag déanamh ár ndícheall agus 
go bhfuilimid ag tabhairt gach deis is féidir don dalta agus muid ag obair i gcomhpháirt le tuismitheoirí agus le daoine eile chun 
réiteach éifeachtach a fháil ar an scéal. Má theipeann orainn, níor chóir dúinn féachaint air mar theip phearsanta má bhíonn 
gach céim réasúnach glactha againn chun cabhrú agus tacú leis an dalta. 
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TAIFEAD AR IOMPAR SUAITEACH - CAIRT MHINICÍOCHTA 

 
Tasc: Sna spásanna ama cuir isteach x aon uair a dhéanfaidh an dalta an t-iompar suaiteach. Cuir tic  mura ndéanfaidh sé/sí é. 
 

Ainm an Dalta:___________  Rang:_____________  Seachtain:____________                                                              

Ainm Duine Fásta atá ag Taifeadadh:___________________________________________ 

Iompar atá á bhreathnú: 

_____________________________________________________________________ 

Iompar a mbeimid ag súil leis ina ait: 

________________________________________________________________ 

 

AM / CEACHT 
(Úsáid na sonraí thíos nó cuir in 
eagar) 

Luan Máirt Céadaoin Déardaoin Aoine 

m.sh. 9.10 – 9.30 
Teacht ar scoil / tionól 

     

9.30 – 10.20 
Ceacht 1 

     

10.20 – 11.10 
Ceacht 2 

     

11.10 – 11.25 
Sos 

     

11.25 – 12.15 
Ceacht 3 

     

12.15 – 1.00 
Ceacht 4 

     

1.00 – 1.30 
Lón 

     

1.30 – 2.15 
Ceacht 5 

     

2.15 – 3.00 
Ceacht 6 

     

3.00 
Dul Abhaile 
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TAIFEAD AR IOMPAR SUAITEACH - SAMPLA DE CHAIRT MHINICÍOCHTA CHOMHLÁNAITHE 

 
Tasc: Sna spásanna ama cuir isteach x aon uair a dhéanfaidh an dalta an t-iompar suaiteach. Cuir tic  mura ndéanfaidh sé/sí é. 
 

Ainm an Dalta: Liam  Rang: Rang4 Seachtain: 6 - 10 Bealtaine  

Ainm an Duine Fásta atá ag Taifeadadh: Pat 

Iompar atá á bhreathnú: Ag bualadh, ag brú, ag pinseáil, ag ciceáil nó ag baint greamanna as daoine eile nó ag iarraidh é a 
dhéanamh. 

Iompar a mbeimid ag súil leis ina ait: Níl aon cheann de na hiompraíochtaí seo ar siúl; Tá sé ag baint úsáide as na focail 
chearta chun é féin a chur in iúl. 

 
 

AM / CEACHT Luan Máirt Céadaoin Déardaoin Aoine 

 

m.sh. 9.10 – 9.30 
Teacht ar scoil / tionól 

x    x 

 

9.30 – 10.20 
Ceacht 1 

x 
Matamaitic 

 
Béarla 

 
Matamaitic 

 
Béarla 

 
Matamaitic 

 

10.20 – 11.10 
Ceacht 2 

 
Béarla 

 
Matamaitic 

 
Corpoideachas 

 
Matamaitic 

 
Am Órga 

 

11.10 – 11.25 Sos x x x  x  

 

11.25 – 12.15 
Ceacht 3 

x 
Ceol 

 
Eacnamaíocht 

Bhaile 

 
Béarla 

x 
Stair 

 
Béarla 

 

12.15 – 1.00 
Ceacht 4 

 
Reiligiún 

 
Eacnamaíocht 

Bhaile 

 
OSPS 

 
Reiligiún 

 
Tíreolaíocht 

 

1.00 – 1.30 Lón  x x  x x 

 

1.30 – 2.15 
Ceacht 5  

Adhmadóireacht 
 

Eolaíocht: 
x 

Matamaitic 
x x 

Am Ciorcail 
x x 

Ealaín 

 

2.15 – 3.00 
Ceacht 6  

Ealaín 

x x x x 
Corpoideachas 

(Snámh) 

 
Matamaitic 

 
Eolaíocht: 

 
Ealaín 

 

3.00 Dul Abhaile x x x   x 
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TAIFEAD AR IOMPAR SUAITEACH - CAIRT RII (ABC) 

 
(i gcás iompar ar leith atá ar bun ag leanbh aonair) 

 

Dáta / 
Am 

Gach rud a tharla roimh an 
iompar 

Déan cur síos ar gach rud a bhí 
ag tarlú sular tharla an t-

iompar 

an t-iompar 
Déan cur síos ar cad atá ar siúl ag an 

dalta. Déan cur síos ar cén áit ar tharla 
an t-iompar, cé a bhí sa seomra, agus 

cén fad a mhair an t-iompar. 

Toradh an iompair 
Déan cur síos ar cad a rinne an duine 

fásta / daltaí eile. Déan cur síos ar 
fhreagra an dalta dó seo. 
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TAIFEAD AR IOMPAR SUAITEACH - FÉINMHEASÚNÚ DALTA 

 
Tasc: Tabharfaidh an dalta marc dó / di féin le haghaidh gach spáis ama (cuirfidh sé/sí x isteach aon uair a dhéanfaidh sé/sí an t-
iompar suaiteach agus cuirfidh sé/sí tic isteach  mura ndéanfaidh sé/sí é). Ina dhiaidh sin is féidir é a chur i gcomparáid leis an 
gCairt Mhinicíochta a chuir an duine fásta le chéile. 
 

Ainm an Dalta:___________  Rang:_____________  Seachtain:____________  

Ainm an Duine Fásta atá ag tabhairt comhairle: _________________________________ 

Iompar atá á bhreathnú: 

_____________________________________________________________________ 

Iompar a mbeimid ag súil leis ina áit: 

________________________________________________________________ 

 
 

AM / CEACHT 
(Úsáid na sonraí thíos nó cuir in 
eagar) 

Luan Máirt Céadaoin Déardaoin Aoine 

m.sh. 9.10 – 9.30 
Teacht ar scoil / tionól 

     

9.30 – 10.20 
Ceacht 1 

     

10.20 – 11.10 
Ceacht 2 

     

11.10 – 11.25 
Sos 

     

11.25 – 12.15 
Ceacht 3 

     

12.15 – 1.00 
Ceacht 4 

     

1.00 – 1.30 
Lón 

     

1.30 – 2.15 
Ceacht 5 

     

2.15 – 3.00 
Ceacht 6 

     

3.00 
Dul Abhaile 
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IOMPAR SUAITEACH A ANAILÍSIÚ - CEISTNEOIR 

 
Tasc: Ag úsáid na sonraí atá bailithe sa Chairt Mhinicíochta nó sa Chairt RII (ABC) agus/nó i gCairt Féinmheasúnaithe an Dalta, 
freagair na ceisteanna seo a leanas maidir leis an iompar a bhí á thaifeadadh agat. 
 

Ainm an Dalta:___________  Rang:_____________  Seachtain:____________  

Duine Fásta atá ag Taifeadadh:_____________________________________________ 

Iompar atá á bhreathnú: 

_____________________________________________________________________ 

Iompar a mbeimid ag súil leis ina áit: 

________________________________________________________________ 

 

CEIST FREAGRA 

Cé chomh minic is atá an t-iompar 
seo ag tarlú (déan comhaireamh)? 

 

Cé na ceachtanna is mó a dtarlaíonn 
an t-iompar iontu? Cé na ceachtanna 
is lú a dtarlóinn an t-iompar iontu? 

 

Cén t-am is minice a tharlaíonn an t-
iompar? 

 

Cén leagan amach atá ar an rang san 
am? 

 

Cad é atá mé a dhéanamh san am?  

Cad é atá an dalta a dhéanamh san 
am? 

 

Cad a dhéanaim mar fhreagairt?  

Cad a dhéanann an dalta mar 
fhreagairt don rud a rinne mé?  

 

Conas a fhreagraíonn na daltaí eile 
don dalta? 

 

San am a chuaigh thart cad a 
d’oibrigh chun seo a réiteach? 

 

 
 

AN RUD IS TÁBHACHTAÍ: 
Anois tá an t-eolas seo agam, cad is 
féidir liom a dhéanamh? 
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