Suirbhé um scileanna saoil na nIonad Ógtheagmhála
Faisnéis Chúlra maidir le d'ionad
1. Ainm an Ionaid



2. D'ainm (roghnach)



3. Cén saghas ionaid ina bhfuil tú?
Ionad Ógtheagmhála
Ionad Oilúna Pobail

Eile
Más “Eile” sonraigh le do thoil

4. Catagóir rollú an ionaid
< 15 foghlaimeoir3
16-30 foghlaimeoir
31-45 foghlaimeoir
46-60 foghlaimeoir
> 60 foghlaimeoir

5. Cé mhéad de d'fhoghlaimeoirí atá
Fireann
Baineann

6. Cé mhéad de do bhaill foirne atá
Lánaimseartha
Páirt-aimseartha

7. Tabhair le fios, le do thoil, na cláir a chuirtear ar fáil i d'ionad
DCCÉ

An Teastas Sóisearach
An Ardteistiméireacht Fheidhmeach
An Ardteistiméireacht Ghinearálta
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8. An bhfuil comhordaitheoir Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sáintiúil (OSPS) ag d'ionad?
Tá
Níl

9. Tabhair le fios, le do thoil, an méid ball foirne a d'fhreastail ar oilúint in Oideachas
Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) arna soláthar ag an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do
Mhúinteoirí (SFGM) a bhíodh roimhe sin mar an tSeirbhís Tacaíochta OSPS nó ar oiliúint
OCG arna soláthar ag Comhairle Náisiúnta na n-Óg (CNÓ) dar teideal B4uDecide nó ar
oiliúint Delay Early Sex
An méid ball a d'fhreastail ar
oiliúint OCG arna soláthar ag
SFGM nó Seirbhís Tacaíochta OSPS
An méad ball a d'fhreastail ar
oiliúint OCG arna soláthar ag
CNÓ
An méid ball a d'fhreastail ar oiliúint eile
OCG

10. Cé mhéad de do bhall foirne a mhúineann OCG i d'ionad faoi láthair


11. Cé mhéad de do bhall foirne a mhúineann OCG faoi láthair nach
raibh oiliúint fhoirmeálta OCG acu cheana



Beartais agus Tionscnaimh an Ionaid
12. An bhfuil d'ionad ag cloí leis na beartais seo a leanas?
Tá

Níl

Ar Siúl

Beartas OCG
Beartas um Úsáid Substaintí
Beartas Frithbhulaíochta
Beartas um Itheachán Sláintiúil
Gníomhaíocht Fhisiciúil
beartas/plean
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13. An ndeachthas i gcomhairle le tuismitheoirí agus na beartais seo a leanas
á gcur le chéile?
Chuathas

Ní dheachthas

Beartas um Úsáid Substaintí
Beartas Frithbhulaíochta
Beartas um Itheachán Sláintiúil
Ghníomhaíocht Fhisciúil
Beartas/plean

14. Tabhair le fios, le do thoil, a mhéad is a chuir na grúpaí seo a
leanas le Beartas OCG an ionaid
Go mór

Beagán

Níor chuir siad leis

Níl a fhios agam

Comhordaitheoir/Bainisteoir
OSPS / Múinteoirí OCG
Múinteoirí eile
Tuismitheoirí
Bord Bainistíochta
Foghlaimeoirí
Éascaitheoir seachtrach

15. An bhfuil a fhios ag foghlaimeoirí i d'ionad céard a dhéanfaidh siad má dhéantar
bulaíocht orthu
Tá
Níl

16. A bhfuil d'ionad páirteach sa tionscnamh dar teideal Ionaid Chur Chun Cinn na
Sláinte
Tá
Níl
Ar Siúl

17. An bhfuil na rudaí seo i d'ionad
Meaisín díola / siopa a dhíolann deochanna súilíneacha,
milseáin nó criospaí Áis a dhíolann nó a chuireann torthaí úra
ar fáil

18. An gcuireann d'ionad lóin shláintiúla chun cinn?
Cuireann
Ní chuireann

Gníomhaíocht Choirp, Corpoideachas agus Spórt
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19.

Cé mhéad ama sa tseachtain a leagtar amach ar an gclár ama le haghaidh Corpoideachais do gach grúpa i d'ionad
Am ar bith

<Uair an chloig

1 - 2 uair an chloig 2 - 3 uair an chloig 3 - 4 uair an chloig

4 - 5 uair an chloig

>5 uair an chloig

Grúpa 1
Grúpa 2
Grúpa 3
Grúpa 4
Grúpa 5
Grúpa 6
Grúpa 7
Grúpa 8

20. An bhfuil d'ionad páirteach i ngníomhaíochtaí coirp/gcomórtais
spóirt taobh amuigh de ghnáth uaireanta oscailte an ionaid
Tá
Níl

21. Más é Tá do fhreagra ar cheist 20, liostáil, le do thoil, na
príomhghníomhaíochtaí coirp / spóirt a bhfuil d'ionad páirteach iontu
Sacar
CLG
Snámh
Spóirt eile uisce (m.sh. canúáil, surfáil, seoltóireacht)
Dornálaíocht
Rince
Dreas aclaíochta (m.sh. traenáil le meáchain, meaisín reatha)

 Gleacaíocht
Cispheil
Rugbaí
Lúthchleasaíocht
Gníomhaíochtaí Capall
Cluichí faoi dhíon (m.sh. púl, leadóg bhoird)
Gníomhaíochtaí eachtraíochta lasmuigh (m.sh. dreapadóireacht sléibhe nó carraige, treodóireacht, rópadóireacht anuas)
Eile
Más “Eile” sonraigh le do thoil
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22. Ar reáchtáil d'ionad na tionscnaimh seo a leanas le bliain anuas
Reáchtáil

Níor reáchtáil

Lá 'Spórt do Chách'
Seachtain an Ionaid Ghníomhaigh

23. An spreagtar gníomhaíocht choirp i d'ionad i rith am sosa?
Spreagtar
Ní spreagtar

24. An bhfuil aon bhac ar chur chun cinn na gníomhaíochta coirp
i d'ionad?
Tá
Níl
Má d'fhreagair tú 'Tá', tabhair le fios na baic

OSPS, OCG agus Folláine
25. Cé acu de na hábhair a leanas a bhaineann le sábháilteacht agus cosaint, úsáid substaintí,
mothúcháin agus cinnteoireacht, a chlúdaítear ar an gcuraclam go foirmeálta i d'ionad

Treoirlínte um shábháilteacht
Phearsanta maidir le rioscaí agus cásanna baolacha a aithint
Fios a bheith agat cén uair agus cén chaoi le cabhair a lorg Maidir le
Sábháilteacht ar Bhóithre
Feasacht ar na rioscaí sláinte a bhaineann le caitheamh tobac
Feasacht ar mhí-úsáid alcóil agus dul i ngleic leis
Feasacht ar mhí-úsáid substaintí agus dul i ngleic leis
Feasacht ar chearrbhachas agus dul i ngleic leis
Tionchair ar chinnteoireacht
Scileanna chun brú piaraí míchuí a dhiúltú
Scileanna chun coimhlint a réiteach
An tábhacht a bhaineann le haiste chothrom bia agus le haclaíocht
Mothúcháin a thuiscint agus a chur in iúl
Strus a thuiscint agus cabhair a lorg
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26. 4.2 Cén chaoi a gcuirtear an Clár um Oideachas Caidrimh agus
Gnéasachta (RSE) ar fáil do do ghrúpaí foghlaimeora
Mar chlár pearsanta

Mar pháirt de chlár eile Mar chlár aonair

Mar chuid d'OSPS

Ní mhúintear OCG
modúl eifeachtachta

ábhar

clár

Grúpa 1
Grúpa 2
Grúpa 3
Grúpa 4
Grúpa 5
Grúpa 6
Grúpa 7
Grúpa 8

27. An bhfuil clár pleanáilte OSPS á múineadh agaibh do gach grúpa
foghlaimeoirí ag an tSraith Shóisearach nó ag leibhéil DCCÉ 1‒ 3.
Tá
Níl

28. An bhfuil clár pleanáilte OCG á múineadh agaibh do gach grúpa
foghlaimeoirí ag an tSraith Shinsearach nó ag leibhéil DCCÉ 4‒ 5.
Tá
Níl

29. Más é Tá do fhreagra ar Cheist 27, tabhair le fios, le do thoil, a mhéad is a théitear i ngleic leis na hábhair
seo a leanas mar pháirt de do chlár OSPS ag an tSraith Shóisearach nó ag leibhéil DCCÉ 1‒ 3.
Béim an--mhór

Roinnt béime

Béim ar bith

Caidrimh Shláintiúla
Cumarsáid Cheannasach
Athruithe le linn caithreachais
Inscne agus steiréitíopa inscne
steiréitíopa inscne
Atáirgeadh daonna
Toircheas déagóra
Frithghiniúint
Ionfhabhtuithe
Gnéas-tarchurtha
Claonadh gnéis
Íomhá choirp
Toiliú agus foiréagan gnéasach
foiréagan gnéasach
Pornagrafaíocht
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30. Más é Tá do fhreagra ar Cheist 28, tabhair le fios, le do thoil, a mhéad is a théitear i
ngleic leis na hábhair seo a leanas mar pháirt de do chlár OCG ag an tSraith Shinsearach
Béim an--mhór

Roinnt béime

Béim ar bith

Caidrimh Shláintiúla
Cumarsáid Cheannasach
Athruithe le linn caithreachais
Inscne agus steiréitíopa inscne
steiréitíopa inscne
Atáirgeadh daonna
Toircheas déagóra
Frithghiniúint
Ionfhabhtuithe
Gnéas-tarchurtha
Claonadh gnéis
Íomhá choirp
Toiliú agus foiréagan gnéasach
foiréagan gnéasach
Pornagrafaíocht

31. Cá mhéad tréimhse ranga atá leagtha amach ar an gclár ama in
aghaidh na bliana le haghaidh OCG do do ghrúpaí foghlaimeora?
0

1-3

4-6

7-9

>9

Grúpa 1
Grúpa 2
Grúpa 3
Grúpa 4
Grúpa 5
Grúpa 6
Grúpa 7
Grúpa 8

32. Tabhair le fios cén ráiteas acu seo a leanas is fearr a chuireann síos ar
an gcaoi a mhúintear OCG i d'ionad
Baill foirne amháin a mhúineann OCG i m'ionad
Baill foirne den chuid is mó a mhúineann OCG ach le cúnamh fánach ó éascaitheoirí seachtracha
Roinntear múineadh OCG go cothrom, a bheag nó a mhór, idir bhaill foirne agus éascaitheoirí seachtracha
Múineann éascaitheoirí seachtracha OCG, ar an mór iomlán
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33. Cén chaoi a ndéanfá luacháil ar chomh tacúil is atá tuismitheoirí le
múineadh OCG i d'ionad?
Tacúil
Níl siad tacúil ná neamhthacúil
Neamhthacúil
Níl a fhios agam

34. Rátáil na hábhair OCG seo a leanas ó thaobh dushlána múinteoireachta
de (an t-ábhar is dúshlánaí chun tosaigh)
Meabhairshláinte
OCG
Sláinte Choirp/ itheachán sláintiúil
Mí-úsáid Substaintí

35. Cé acu de na hacmhainní seo a leanas a úsáidtear i d'ionad
'On My Own Two Feet'
Pacáiste agus DVD TRUST OCG (don tSraith Shinsearach)
An clár Streetwise ón Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (don tSraith
Shóisearach) Clár Idirbhliana um Shábháilteacht ar Bhóithre
Ábhair acmhainne B4uDecide.ie (An tSraith Shóisearach)
An Roinn Oideachais agus Scileanna Folláine in Iar-bhunscoileanna: Treoirlínte um Chur Chun Cinn Meabhairshláinte agus Féinmharú a Chosc

36. Cé acu gníomhaireachtaí seachtracha a chabhraíonn le d'ionad dul i ngleic leis na
hábhair seo a leanas, má chabhraíonn gníomhaireacht sheachtrach ar bith
Sábháilteacht ar bhóithre
Oideachas Gnéasachta
Úsáid Substaintí
Corpoideachas,
gníomhaíochta coirp nó Spórt

36.

An úsáideann d'ionad an bun-churaclam don Teastas Sóisearach, na gearr-chúrsaí don

Teastas Sóisearach nó curaclam a forbraíodh in áit eile (m.sh ag d'ionad, BOO, CDBO, FÁS)
Bun-churaclam TS

Gearr-chúrsaí nua TS

Cúrsa eile

Cúrsa ar bith

An tOideachas Sóisialta, Pearsanta
agus Sláintiúil (OSPS)
An tOideachas Caidrimh agus
Gnéasachta (OCG)
Oideachas Saoránach Sóisialta agus
Polaitiúil (OSSP)

Oideachas Fiontair
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38. Ag cén leibhéal a théann d'ionad i ngleic leis an
bhfiontraíocht/an tionsclaíocht nó fiontraithe áitiúla?
Ag leibhéal áitiúil
Ag leibhéal réigiúnach
Ag leibhéal náisiúnta
Ag leibhéal idirnáisiúnta

39. Cé mhéad cuideachtaí éagsúla a ndeachaigh d'ionad i ngleic leo
sa bhliain acadúil dheireanach
0
1-5
6-10
11-15
16-20
> 20

40. Tabhair le fios na bealaí a ndeachaigh d'ionad i ngleic le fiontar le
bliain anuas
Trí rannpháirtíocht i ngradaim/gcomórtais (m.sh. Mionchuideachta 'Get up and Go', Tionsacadal na bhFiontraithe Sóisialta Óga,
Eolaí Óg BT, STEPS)
Trí chainteanna agus cuir i láthair (lena n--áirítear cainteanna gairme, aoichainteoirí srl.)
Trí mheantóireacht
Trí thacaíocht churaclaim (m.sh. Éachtaí Sóisearacha/Gnó sa Phobal)
Trí sholáthar taithí oibre d'fhoghlaimeoirí
Trí sholáthar acmhainní don ionad (m.sh. airgeadas, TF, ábhair)
Trí thacaíocht do bhaill foirne (m.sh. traenáil, taithí oibre)
Eile
Más “Eile” sonraigh le do thoil
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41. Cé acu díobh seo a leanas is fearr a chabhródh le d'ionad chun dul i
ngleic leis an bhfiontraíocht agus/nó an tionsclaíocht? Cuir na roghanna
thíos in ord ó 1 (cabhair is fearr) go 5 (is lú cabhrach).


Clár náisiúnta ar líne de thionscail/chuideachtaí atá sásta dul i ngleic le hionaid



Níos lú brú ó amchláir churaclaim an ionaid



Níos mó suime ón bhfiontraíocht le hoibriú le hionaid



Treoirlínte ón Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le rannpháirtíocht leis an bhfiontraíocht



Aitheantas foirmiúil ar obair an ionaid i ndul i ngleic leis an bhfiontraíocht/tionsclaíocht (m.sh brat don ionad)

42. Sonraigh le do thoil aon bhearta eile a chuideodh le do scoil chun
dul i ngleic leis an bhfiontraíocht agus/nó an tionsclaíocht



Oideachas um Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI)
43. An bhfuil eolas agat ar an Straitéis Náisiúnta maidir le hOideachas um
Fhorbairt Inbhuanaithe, 2014- 2020, a d'fhoilsigh an Roinn Oideachais agus
Scileanna in Iúil 2014?
Tá
Níl

44. An dtugtar an t--eolas, scileanna agus meon cuí d'fhoghlaimeoirí i
d'ionad chun roghanna níos inbhuanaithe a dhéanamh (m.sh. i dtéarmaí
ídiú fuinnimh agus uisce, feasacht chomhshaoil, domhandú, taisteal
inbhuanaithe, saoranacht ghníomhach, srl.)
Tugtar

Ní thugtar
Níl a fhios agam

45. An bhfuil baill foirne i d'ionad ullmhaithe go leor le tacú le daltaí
chun an t-eolas, scileanna agus meon chun roghanna inbhuanaithe
a dhéanamh a fhorbairt?
Tá
Níl
Níl a fhios agam
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46. An gcuirtear OFI chun cinn i d'ionad trí na modhanna a leanas
Cuirtear

Ní chuirtear

Níl a fhios agam

Réimsí curaclam faoi leith
(m.sh. OSPS, OSSP,
Tíreolaíocht, srl.)
Cur chuige téamach traschuraclaim
Gníomhaíochtaí tionscadail nó scéimeanna
gradaim (m.sh. Scoileanna Glasa, Scoileanna
Domhanda Worldwise)
Más é Ní chuirtear do fhreagra ar gach aon den trí rogha thuas, sonraigh, le do thoil, aon bhac atá roimh chur chun cinn OFI i d'ionad

47. Cén chaoi a spreagann d'ionad foghlaimeoirí le bheith ina shaoránaigh gníomhacha
Déanann

Ní dhéanann

Níl a fhios agam

Trí chomhairle daltaí
Trí bhealaí eile le ránnphairtíocht
na bhfoghlaimeoirí a spreagadh
maidir le cinntí a mbíonn tionchar
acu orthu
Trí dhaltaí a spreagadh le bheith
páirteach i ngíomhaíochtaí i gcomhair
athraithe i gceisteanna áitiúla agus/nó i
gceisteanna dhomhanda

48. An nglacann an t-ionad é féin páirt i bhfhorbairt inbhuanaithe
Glacann

Ní ghlacann

Níl a fhios agam

Trí mhonatóireacht agus
laghdú a dhéanamh ar
úsáid fuinnimh
An líon dramhaíola a chuirtear chuig
an líonadh talún a laghdú líonadh talún
Trí mhonatóireacht agus
laghdú a dhéanamh ar
úsáid uisce
Córas iompair do bhaill foirne a fhorbairt
agus/nó foghlaimeoirí

Taighde FSS
49. 4.12 Tá taighde á dhéanamh ag Clár um Thoircheas Géarchéime FSS i gcomhar leis an Roinn
Oideachas agus Scileanna ag féachaint ar thionscnaimh le tacú le múinteoirí agus scoileanna chun
cáilíocht an OCG a fheabhsú. An mbeifeá, nó an mbeadh ball de d'fhoireann, sásta tabhairt faoi
agallamh cáilíochtúil ar an ábhar seo?
Bheadh
Ní bheadh
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50. Más é Tá do fhreagra ar cheist 49, tabhair, le do thoil, d'ainm agus sonraí teagmhála
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