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Achoimre Fheidhmeach
Is é an aidhm atá le dréacht-mholtaí polasaí Tabhairt faoin Bhulaíocht i Scoileanna polasaí
agus cleachtas frithbhulaíochta laistigh dár scoileanna deontaschúnta a neartú ar dhóigh
leanúnach bhríoch. Eisíodh an dréacht-pholasaí faoi choinne comhairliúchán poiblí ó 5
Eanáir 2015 go dtí 27 Feabhra 2015.
Achoimrítear sa tuarascáil seo an 4,939 freagairt a fuarthas agus leagtar amach inti
na príomh-shaincheisteanna a ardaíodh ar gach ceist sna foirmeacha freagartha
comhairliúcháin. Cuimsítear sa tuarascáil fosta tuairimí agus tráchtanna ar na príomhshaincheisteanna a ardaíodh.
Léiríodh san anailís go raibh tacaíocht thréan (80%-100%) ann do:
❍❍

an moladh go mbeadh polasaí ann a chuirfeadh iallach ar gach scoil
dheontaschúnta gach gearán faoin bhulaíocht, na himthosca atá taobh thiar
den iompraíocht bhulaíochta agus na bearta a dhéanann an scoil le tabhairt
faoi gach gearán a thaifeadadh go lárnach; agus

❍❍

an moladh polasaí go sainaithneoidh agus go n-ainmneoidh gach bord
gobharnóirí ball amháin dá gcuid, nó níos mó, ar a mbeidh freagracht as
forbairt a bpolasaithe frithbhulaíochta agus as a gcur i bhfeidhm sa scoil.

Léiríodh san anailís go raibh tacaíocht ghinearálta (60%-79%) do:
❍❍

an comh-shainmhíniú faoi mar atá molta sa doiciméad comhairliúcháin

Is iad ráitis na Roinne ar na saincheisteanna seo:
1.

Go gcuirfear an polasaí i gcrích chun:
Go gcuimseofar comh-shainmhíniú sa Bhille, ag úsáid an tsainmhínithe atá molta
sa doiciméad comhairliúcháin mar an bhunús faoi choinne sainmhíniú deiridh
❍❍

Go gcuirfear d’iallach ar gach scoil dheontaschúnta gach líomhain faoin
bhulaíocht, na himthosca atá leo agus torthaí fhreagairt na scoile do gach
cás ar leith a thaifeadadh go lárnach ar dhóigh aonfhoirmeach ar bhunachar
sonraí ríomhaireachta aonfhoirmeach. Moltar gur chóir leagan oiriúnaithe de
bhogearraí SIMS C2K, atá ar fáil cheana, a fheidhmiú chuige seo;
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❍❍

2.

2

Beidh d’iallach ar gach Bord Gobharnóirí gobharnóir amháin, nó níos
mó, a ainmniú ar a mbeidh an fhreagracht as polasaithe agus cleachtais
frithbhulaíochta na scoile. Tabharfar treoir ar an dea-chleachtas do gach
Bord ach beidh a rogha féin gach Bord maidir leis an bhall/na baill chuí a
bheas le dul i gceann an róil seo mar gheall ar chomhdhéanamh agus líon
na mBord éagsúil.

Tabharfaidh an Roinn chun cinn ceisteanna a ardaíodh le linn an chomhairliúcháin
faoi fheidhmiú an pholasaí, lena n-áirítear oiliúint, ardú feasachta, acmhainní agus
treoir maidir le hionchur ó chroípháirtithe leasmhara, idir reachtúil agus dheonach,
ata gníomhach i réimse na bulaíochta i scoileanna.
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Mír 1:
Réamhrá
1.

Is fadhb chasta í an bhulaíocht a bhfuil teacht uirthi i mbeagnach gach scoil ar
domhan. Is féidir gur damáiste fadtéarmach fisiciúil agus mothúchánach é tionchar
na bulaíochta ar pháistí a fhulaingíonn í agus, go deimhin, orthu siúd a théann i
mbun bulaíochta, a chuireann as dá ngnóthachtáil oideachais agus a chuireann
bac orthu a lánacmhainneacht a bhaint amach.

2.

D’ainneoin go mbíonn go leor dea-oibre ar siúl ag ár gcuid scoileanna sa réimse
seo, is cosúil gur beag athrú a tháinig ar leibhéil na bulaíochta de réir suirbhéanna
a rinne an Roinn Oideachais (RO) in 2002, 2007 agus 2011. D’fhéadfadh sé gur
léiriú é seo ar fheasacht mhéadaithe ar an fhadhb seo ag scoileanna, ag daltaí
agus ag a dtuismitheoirí agus ar an chibearbhulaíocht a bheith níos forleithne
ná riamh Is léir, áfach, gur féidir níos mó beart a dhéanamh le dul i ngleic leis an
bhulaíocht agus í a chosc cibé áit nó dóigh a dtarlaíonn sí.

3.

Foilsíodh doiciméid pholasaí Dul i nGleic leis an Bhulaíocht i Scoileanna faoi
choinne comhairliúchán poiblí ar an 5 Eanáir 2015 le dearcthaí agus tuairimí
a lorg ar dhréacht-mholtaí le comh-shainmhíniú ar an bhulaíocht a chur ar fáil;
tosú a chur d’iallach ar gach scoil dheontaschúnta gearáin faoin bhulaíocht, na
himthosca atá leo agus na bearta a dhéanann scoileanna le tabhairt faoi gach
cás a thaifeadadh go lárnach; agus tosú a chur d’iallach ar gach Bord Gobharnóirí
(BG) gobharnóir amháin, nó níos mó, a shainaithint agus a ainmniú ar a mbeidh
an fhreagracht as polasaithe agus cleachtais frithbhulaíochta na scoile.

4.

Tháinig deireadh leis an tréimhse chomhairliúcháin ar an 27 Feabhra 2015. Tá
forbhreathnú sa tuarascáil ar an phróiseas comhairliúcháin; tugtar achoimre
de na freagairtí do na dréacht-mholtaí polasaí; agus leagtar amach na chéad
chéimeanna eile a dhéanfaidh an Roinn. Ba chóir an tuarascáil seo a léamh
in éineacht leis an dréacht-pholasaí agus leis na doiciméid chomhairliúcháin a
foilsíodh ar 5 Eanáir 2015. Iarradh ar Chomhaltaí de Choiste Oideachais Thionól
TÉ a dtuairimí a roinnt le RO, dá mba mhian leo.
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Mír 2:
An Próiseas Comhairliúcháin
5.

Chuathas i mbun réamhchomhairliúcháin le réimse de pháirtithe leasmhara tríd an
Northern Ireland Anti-Bullying Forum/Fóram Frith-Bhulaíochta Thuaisceart Éireann
(NIABF). Cuireadh tús leis seo i Meán Fómhair 2013 nuair a d’athbhreithnigh
NIABF, ar iarratas ón Aire Oideachais, John O’Dowd CTR (An tAire), polasaithe
agus cleachtais frithbhulaíochta reatha inár gcuid scoileanna.

6.

Chuaigh RO i gcomhairle fosta le hoifigigh ó oifig Choimisinéir Páistí agus Daoine
Óga Thuaisceart Éireann (NICCY), roimh thosú ar an chomhairliúchán.

7.

Rinne RO beart scagtha ar na impleachtaí comhionannais agus chearta an
duine a bheadh ag an pholasaí. Ba é an tátal a baineadh as an scagadh seo
go raibh an polasaí uileghabhálach sa mhéid go bhféachann sé le tabhairt faoi
gach cineál bulaíochta agus, ós amhlaidh, níor ghá measúnacht iomlán tionchair
chomhionannais a dhéanamh ina leith óir cuireann sé, as féin, comhionannas
deiseanna agus dea-chaidreamh do chách chun cinn. Bhí an dréacht-pholasaí,
ceistneoirí freagairtí agus doiciméid scagtha comhionannais uile ar fáil lena
n-íoslódáil ó shuíomh gréasáin RO ag:
http://www.deni.gov.uk/addressing-bullying-in-schools

8.

Eisíodh doiciméid chomhairliúcháin de r-phost agus de chóip chrua chuig Liosta
Scéim Chomhionannais RO agus chuig liostaí Córas Feidhmithe Rialtais (gach
comhalta Tionóil, gach páirtí polaitiúil, gach FPE TÉ agus gach FP TÉ, srl) ar aon
dul le ‘Guidance on Distribution of Departmental Publications and Consultation
Documents’ (Rannóg Feidhmeannais, OFMDFM, Samhain 2013).

9.

Tharraing an tAire aird ar fhoilsiú an doiciméid chomhairliúcháin, a bhí ar na
bacáin, ar sheoladh oifigiúil Sheachtain Frith-Bhulaíochta TÉ 2014 ar an 18
Samhain 2014 agus d’fhógair gur seoladh é le Tionól TÉ ar 13 Eanáir 2015
(Assembly Question Oral No 7323/11-15).

10.

Fógraíodh an comhairliúchán trí phreaseisiúint áitiúil a foilsíodh ar an 12 agus an
14 Eanáir agus eisíodh preaseisiúint Roinne. Cuireadh an doiciméad Scagtha
Comhionannais, an doiciméad comhairliúcháin agus an dá leagan de na
ceistneoirí ar shuíomhanna gréasáin RO agus NI Direct le gurbh fhusa freagairtí ó
gach catagóir freagróirí a fháil agus a bhreithniú dá réir.
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11.

Cuireadh scéala de r-phost chuig páirtithe leasmhara in NIABF agus chuig gach
scoil dheontaschúnta faoi sheoladh an chomhairliúcháin ar an 5 Eanáir 2015.
Cuireadh scéala chuig daltaí faoin chomhairliúchán an lá ar seoladh é trí Chóras
Bainistíocht Faisnéis Scoileanna (C2K SIMS) agus iarradh orthu na moltaí a
bhreithniú agus a gcuid tuairimí a chur in iúl. Cuireadh scéala chuig gach scoil
faoin chomhairliúchán agus iarradh orthu aird a tharraingt air agus an t-ábhar a bhí
ann agus an dóigh le freagairt a mhíniú do gach ball foirne, gobharnóir agus dalta.

12.

Cuireadh meabhrúcháin do scoileanna arís chuig gach scoil de r-phost, agus chuig
daltaí trí C2k SIMS ar an 5 Feabhra 2015. Foilsíodh alt ar rannán Newsdesk C2k
SIMS le haird daltaí a dhíriú ar an chomhairliúchán agus chun iad a spreagadh le
freagairt don chomhairliúchán trí na ceistneoirí.

13.

Bhí cruinniú ag oifigigh RO le ball-eagraíochtaí de chuid NIABF ar an 29 Eanáir
2015 le hábhar na ndoiciméad comhairliúcháin a phlé agus le haon cheist a
d’ardódh a gcuid ball a fhreagairt. Le linn an chomhairliúcháin, d’fhreastail NIABF
ar 7 scoil agus d’oibrigh i bpáirt le grúpa óige san Iúr ina raibh ionadaithe ó 6 scoil
éagsúla. Le linn na n-imeachtaí seo uilig, dhírigh comhordaitheoir réigiúnach an
Fhóraim aird ar agus phléigh ábhair na ndoiciméad comhairliúcháin agus d’áitigh
ar dhaltaí freagairt don cheistneoir. Lena chois sin, chuir NIABF r-phost chuig gach
scoil a ghlac páirt ina Seachtain Frith-Bhulaíochta 2014 ag cur in iúl dóibh faoin
chomhairliúchán agus ag iarraidh orthu a gcuid daltaí agus baill foirne a chur ar an
eolas.

14.

Tugadh cuireadh do fhreagróirí a gcuid tuairimí agus barúlacha a chur in iúl
ar dhóigheanna éagsúla. Chuir RO ceistneoir comhairliúcháin (a dtagraítear
dó ina dhiaidh seo mar an Ceistneoir Iomlán) i dtoll a chéile le cuidiú le
páirtithe leasmhara na moltaí, faoi mar atá siad leagtha amach sa doiciméad
comhairliúcháin, a bhreithniú. Bhí idir leaganacha Béarla agus Gaeilge ar fáil
lena gcomhlánú ar líne (trí nasc atá tugtha sna doiciméid chomhairliúcháin agus
ar shuíomhanna gréasáin RO agus NI Direct). Bhí leaganacha cóip chrua agus
leictreonacha ar fáil ar shuíomh gréasáin RO lena n-íoslódáil ar shuíomh gréasáin
RO agus iad ar fáil ar iarratas fosta. Tá achoimre mhionsonraithe de na freagairtí
do na ceistneoirí comhairliúcháin ar fáil i Míreanna 4-6.

15.

Nuair a chuirtear san áireamh ábhar an chomhairliúcháin, bhí suim ar leith ag
RO i bhfreagairtí a fháil ó dhaltaí agus ó dhaoine óga. Mar a sonraíodh cheana,
iarradh ar gach scoil aird a gcuid daltaí a tharraingt ar an chomhairliúchán, ábhar
na ndoiciméad comhairliúcháin a mhíniú dóibh agus a gcuid daltaí a spreagadh
chun freagartha. Cuireadh leagan don duine óg den cheistneoir ar fáil fosta lena
chinntiú go raibh daltaí de gach aois in ann na moltaí a thuiscint agus freagairt
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go bríoch don chomhairliúchán. Baineadh feidhm as teanga aoisoiriúnach agus
iarradh ar na daoine óga gan ach croícheisteanna réamhroghnaithe a fhreagairt.
Bhí baint dhíreach eatarthu seo agus ceisteanna sa cheistneoir iomlán sa dóigh
go bhféadfaí tuairimí na ndaoine óga a bheith mar chuid d’aon chomhanailís
amháin. Tá cóip de na ceisteanna agus de na ceisteanna comhfhreagracha a
cuireadh sa leagan don duine óg de na doiciméid comhairliúcháin leagtha amach
in Iarscríbhinn A.
16.

Bhí 17 gceist sa cheistneoir iomlán agus 8 gceist sa leagan don duine óg den
cheistneoir. Síos trí na ceistneoirí, fiafraíodh de fhreagróirí a threise a d’aontaigh
nó a d’easaontaigh siad leis an fhís, na torthaí agus na táscairí a bhíothas a
mholadh. In dhá cheist sa cheistneoir iomlán agus i gceist amháin sa leagan
don duine óg, iarradh ar fhreagróirí ‘is ea’ nó ‘ní hea’ a fhreagairt do chásanna
roghnaithe. Tugadh deis do gach freagróir fosta mionsonraí breise a thabhairt i
bhfoirm ceist neamhiata.

17.

Ba chóir a nótáil nár fhreagair gach freagróir gach ceist agus, mar sin de, is ar an
líon daoine a d’fhreagair gach ceist aisti féin agus ní ar an líon foriomlán freagróirí
ceistneora a bhunaítear staitisticí ar bith a bhfuil tagairt ann dóibh.

18.

Roghnaigh roinnt freagróirí téacs scríofa a chur isteach seachas aon cheist a
cuireadh sna ceistneoirí a fhreagairt. Breithníodh na freagairtí seo go ginearálta in
achoimre na bhfreagairtí agus san athbhreithniú agus measúnú polasaí a tháinig
ina dhiaidh sin, agus, níos sainiúla arís, i Mír 4 den tuarascáil seo.

19.

Ní raibh d’iallach ar fhreagróirí an ceistneoir comhairliúcháin a chur faoinár mbráid
san fhormáid leictreonach amháin. Glacadh gach freagairt - i bhfoirm freagairtí
r-phoist, cóipeanna crua a cuireadh sa phost nó trí úsáid ceistneoirí ar líne. Ní
dhearnadh aon idirdhealú idir na freagairtí a fuarthas de phost ná de r-phost nó iad
siúd a fuarthas tríd an rogha ar líne agus, mar sin de, rinneadh anailís orthu uilig
le chéile i míreanna 4-6. Fuarthas roinnt freagairtí thar ceann an iliomad freagróirí,
mar shampla comhairle scoile daltaí. I gcásanna mar seo, breithníodh na freagairtí
seo mar fhreagairt aonair óir ní fhéadfaí an líon freagróirí i ngach freagairt a
dheimhniú ná a dheimhniú cé acu de tromlach nó d’aon ghuth a rinneadh an
cinneadh. Is fiú a shonrú, áfach, gur mó an líon iarbhír freagróirí ná líon na
bhfreagairtí a fuarthas dáiríre.

20.

I ndiaidh chur i gcrích an chomhairliúcháin, thug oifigigh de chuid RO faisnéisiú
scríofa don Choiste Oideachais agus d’fhreastail ar chruinniú sceidealta coiste, a
bhí ag suí in Ard-Scoil Léim an Mhadaidh ar an 25 Márta 2015 agus labhair leis na
comhaltaí a bhí i láthair ar thorthaí an chomhairliúcháin, thug léargas ginearálta ar
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fhreagairtí an chomhairliúcháin agus d’fhreagair aon cheist a bhí acu. Mar gheall
ar na líon comhaltaí a bhí in ann freastal ar an chruinniú Coiste, níorbh fhéidir
córam Coiste a baint amach.

Comhairliúchán le Croípháirtithe Leasmhara
21.

Bhí teagmháil shainiúil idir oifigigh de chuid RO agus balleagraíochtaí NIABF mar
atá mionsonraithe in Iarscríbhinn B ar an 29 Eanáir 2015.

22.

Lena chois sin, dhearbhaigh eagraíochtaí eile go raibh siad páirteach sna
himeachtaí éagsúla comhairliúcháin, mar atá leagtha amach i dTábla 1 thíos

Tábla 1 Bearta Comhairliúchán ag Eagraíochtaí
Cineál

8

Líon

NIABF

8

NCB

1

BELONG

1

Clan Mor Sure Start
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Mír 3:
Freagairtí a fuarthas
23.

Cuireadh 4,939 freagairt faoi bhráid oifigiúil RO san iomlán le linn na tréimhse
comhairliúcháin. Cuireadh formhór na bhfreagairtí a fuarthas, 3,196 (64.71%),
trí úsáid an cheistneora comhairliúcháin go díreach tríd an nasc suirbhé ar líne
agus d’fhreagair breis bheag agus trian, 632 (33.04%), trí chóip chrua, fuarthas
17 (0.34%) freagairt mar fhreagairt iomlán scríofa gan na ceistneoirí a úsáid agus
fuarthas 94 (1.90%) freagairt trí úsáid ceistneora a cheap scoileanna aonair dóibh
féin.

24.

As an líon iomlán freagairtí a fuarthas, sainaithníodh 49 freagairt (0.99%) mar
iontrálacha dúblacha nó triaracha agus áiríodh iad mar iontráil aonair agus níor
áiríodh aon iontráil dhúblach sa bhreithniú deiridh. Bhí tráchtanna maslacha in 30
iontráil (0.61%) nár bhain leis an pholasaí mholta agus níor áiríodh iad dá bharr.
D’fhág sé sin suim iomlán 4,860 freagairt a bhí le breithniú. As measc an 4,860
freagairt seo, rinneadh 4,749 acu trí úsáid ceann de na ceistneoirí a cheap RO
agus is iad na freagairtí seo atá san achoimre ag Mír 5.

25.

Tá liosta de na scoileanna a chuir freagairtí isteach faoi iamh in Iarscríbhinn
C. Is tábhachtach a shonrú nár shainigh gach dalta, múinteoir ná Gobharnóir ina
gcuid freagairtí cén scoil nó eagras a bhfuil baint acu leo. Lena chois sin, níor
léirigh gach freagróir don chomhairliúchán cé acu dalta, múinteoir, Gobharnóir
nó catagóir eile freagróra iad agus ní féidir gach scoil ná eagraíocht a roghnaigh
freagairt don chomhairliúchán a shainaithint go deifnídeach.

26.

Bhí freagróirí in ann iad féin a shainaithint go deonach lena léiriú go raibh siad
nasctha le scoil ar leith. I measc na bhfreagairtí, ainmníodh 203 scoil. Tháinig na
freagraí seo ó bhaill foirne, Gobharnóirí nó daltaí (nó aon teaglaim díobh) agus
sheas siad do 18.73% den líon iomlán de 1,084 scoil dheontaschúnta sa réigiún:
(bunscoileanna (836), iarbhunscoileanna (208), scoileanna speisialta (39), scoil
Ospidéil (1), ach níl naíscoileanna san áireamh).

27.

Tá liosta d’eagraíochtaí a shainaithin iad féin mar Eagraíochtaí a chuir freagairt
isteach don chomhairliúchán faoi iamh in Iarscríbhinn D. Is tábhachtach a
shonrú, fiú nuair a shainaithin freagróirí iad féin go raibh siad ag freagairt thar
ceann eagraíocht, níor roghnaigh siad uilig ainm na heagraíochta a raibh baint
acu léi a ainmniú go follasach. Shainaithin líon iomlán 51 freagróir iad féin mar
fhreagróirí a bhain le heagraíocht ar leith.
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Modh freagartha
28.

As an líon iomlán freagairtí a fuarthas, comhlánaíodh 4,091 (86.14% den 4,749
freagairt a cuireadh isteach trí úsáid ceachtar de na leaganacha de na ceistneoirí
a réitigh RO) trí úsáid an leagain den cheistneoir don duine óg. As an 4,091
freagairt seo, rinneadh 2,578 (63.02%) ar an cheistneoir comhairliúcháin go
díreach tríd an nasc suirbhé ar líne, agus d’fhreagair an 1,513 (36.98%) eile trí
chóip chrua sa phost nó de r-phost.

29.

Den 658 freagairt nár úsáid an leagan den cheistneoir don duine óg, rinne 130
dalta iad a roghnaigh an leagan iomlán den cheistneoir a úsáid. Ba é 4,221
(86.85% den 4,860 freagairt uile a breithníodh) an líon iomlán freagairtí a rinne
siad siúd a shainaithin iad féin mar dhaltaí, cé go bhfuil sé le sonrú arís nár
shainaithin gach duine iad féin go raibh siad in aon chatagóir ar leith freagróra
agus, mar sin de, d’fhéadfadh líon fíor na ndaltaí a bheith níos airde.

30.

Tá leagtha amach i dTábla 2 thíos an miondealú ar fhreagróirí a d’úsáid gach
leagan den cheistneoir agus, ina dhiaidh sin, mar a roghnaigh siad a bhfreagairt a
chur isteach.

Tábla 2 Freagairtí de réir Ceistneora agus an modh trínar cuireadh isteach é
Cineál

Líon

Céatadán

Freagairtí a d'úsáid an leagan iomlán den Cheistneoir a
cuireadh isteach ar líne

502

10.33

Freagairtí a d'úsáid an leagan iomlán den Cheistneoir de chóip
chrua nó de r-phost

156

3.21

Freagairtí a d'úsáid an leagan den Cheistneoir don duine óg a
cuireadh isteach ar líne

2,578

53.05

Freagairtí a d'úsáid an leagan den Cheistneoir don duine óg a
cuireadh isteach de chóip chrua nó de r-phost

1,513

31.13

Freagairtí nach raibh ann ach prós scríofa agus nár úsáid
ceachtar den dá leagan den Cheistneoir

17

0.35

Freagairtí a d'úsáid cineál eile Ceistneora

94

1.93

4,860

100

Líon iomlán daoine a bhí páirteach i bhfreagairtí
comhairliúcháin

31.
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Fuarthas 5 as suim iomlán 4,860 freagairt trí úsáid an leagain Ghaeilge de na
ceistneoirí. As na 5 Fhreagairt seo a d’úsáid an Ghaeilge, rinneadh 4 acu trí úsáid
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na freagartha ar líne agus rinneadh 1 acu trí úsáid an chórais r-phoist nó phoist.
D’úsáid 4 de na freagairtí seo an ceistneoir iomlán agus is i dtéacs scríofa amháin
a bhí aon fhreagairt amháin.

Próifíl Freagróirí
32.

Tá leagtha amach i dTábla 3 thíos an briseadh anuas ar fhreagróirí de réir
catagóra agus cé acu ar líne nó tríd an phost a chomhlánaigh siad a bhfreagairtí.

Tábla 3 Próifíl Freagróirí

Líon
freagairtí

Freagairtí
a cuireadh
isteach ar
líne

% d'iomlán
na
bhfreagairtí
ar líne

Freagairtí
a cuireadh
isteach de
phost nó de
r-phost

% d'
iomlán na
bhfreagairtí
de phost

4,221

2,698

87.65

1,523

85.47

Múinteoir/
Ball foirne/
Gobharnóir

415

289

9.39

126

7.07

Eagraíocht

51

18

0.59

33

1.85

Duine den
Ghnáth-Phobal

15

15

0.49

0

0.00

Tuismitheoir nó
Caomhnóir

148

50

1.62

98

5.50

Ionadaí
Ceardchumainn

1

1

0.03

0

0.00

Eile

8

6

0.20

2

0.11

Ní fios

1

1

0.03

0

0.00

3,078

100

1,782

100

Cineál freagróra

Dalta

Fo-Iomlán
Iomlán

4,860
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33.

Tá leagtha amach i dTábla 4 thíos an briseadh anuas orthu siúd a shainaithin iad
féin mar Dhaltaí, arna mhiondealú de réir bliain scoile mar ar léiríodh a leithéid.
Níor dhearbhaigh roinnt de na freagróirí, a shainaithin iad féin mar dhaltaí, cén
bhliain scoile ina raibh siad. Tá léirithe sa tábla seo go raibh 10.52% de dhaltaí
ar bhunscoil, 78.89% ar iarbhunscoil agus níor shainaithin 10.59% cé acu daltaí
bunscoile nó iarbhunscoile iad.

Tábla 4 Próifíl Freagróirí ar Daltaí iad
Bliain
Bhunscoile

Líon

Céatadán

Bliain
Iarbhunscoile

Líon

Céatadán

1

1

0.23

8

673

20.21

2

12

2.70

9

605

18.17

3

2

0.45

10

579

17.39

4

12

2.70

11

492

14.78

5

65

14.64

12

279

8.38

6

119

26.80

13

413

12.40

7

233

52.48

14

289

8.68

Fo-Iomlán

444

100

Fo-Iomlán

3,330

100.01

Ní Fios Cén
Bhliain

447

Iomlán

4,221

34.

Síos tríd an tuarascáil seo, cainníochtaíodh na croícheisteanna mar
chionmhaireacht de gach freagairt a fuarthas don cheist áirithe sin. Mar sin de,
tagraíonn an tsuim iomlán do líon na bhfreagairtí seachas do líon na bhfreagróirí.
Níor ualaíodh na freagairtí ach breithníodh iad uilig go cothrom agus rinneadh
iarracht na comh-shaincheisteanna a ardaíodh a tharraingt amach.

35.

Maidir leis na sonraí cáilíochtúla, anailísíodh gach freagairt ar leith agus grúpáladh
tuairimí ina dtéamaí coitianta. Tá na téamaí is coitianta sainaitheanta san anailís
agus tuairimí aonair roghnaithe agus iad tuairiscithe le réimse na ndearcthaí a
fuarthas a léiriú.

Mír 4: Croíthuairimí ag éirí as an chomhairliúchán
36.

12

Tá an príomhfhócas sa mhír seo ar na croíthéamaí a d’éirigh as an anailís ar
na nótaí tráchta a fuarthas ó gach freagróir. Níor roghnaigh gach freagróir an
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fearann nótaí tráchta breise a cuireadh ar fáil sna ceistneoirí a chomhlánú ach
nuair a rinne freagróirí amhlaidh, rinneadh iad seo a chatagóiriú agus a ghrúpáil
faoi réimse de théamaí coitianta. Bhí go leor de na nótaí tráchta seo go ginearálta
ina nádúr ach bhain cuid acu go sonrach le catagóir an fhreagróra. Ba den
tábhacht, mar sin de, gach grúpa freagróirí a mheas astu féin maidir le gach ceist
a cuireadh.
37.

D’fháiltigh an chuid is mó de na freagróirí roimh an doiciméad comhairliúcháin. As
measc líon iomlán an 4,749 freagróir a chuir freagairtí isteach trí úsáid ceachtar
den dá leagan de cheistneoirí RO, thug 2,359 (49.67%) freagairt inste don cheist
dheireanach ina gceistneoirí faoi seach; ‘San iomlán- Tuairimí ar bith eile?’

38.

Roghnaigh 17 bhfreagróir gan bacadh leis na ceistneoirí agus freagairtí scríofa
a thabhairt ar an chomhairliúchán agus ar an pholasaí ina iomláine. Lena chois
seo, cheap trí scoil a gceistneoirí féin le freagairtí thuismitheoirí/chúramóirí a gcuid
daltaí a fháil agus, ina dhiaidh sin, cuireadh 94 freagairt ar aghaidh chuig RO.

39.

Mar gheall ar éagsúlacht na gceisteanna a cuireadh sna ceistneoirí a cheap
na 4 scoil i gcomparáid leo siúd a d’eisigh RO, níorbh fhéidir na freagairtí sin a
chuimsiú san achoimre shubstainteach ar na freagairtí comhairliúcháin do gach
ceist i mír 5 agus is cuid den chnuasach de fhreagairtí inste iad a cuireadh leis an
chomhairliúchán sa mhír seo.

40.

I measc na saincheisteanna ginearálta a ardaíodh, bhí:
❍❍

Bíonn iarmhairtí fadtréimhseacha fisiciúla agus síceolaíochta ag an
bhulaíocht agus féadann sí dul i bhfeidhm ar mhuinín, obair agus toilteanas
dalta freastal ar scoil;

❍❍

Ba chóir go mbeadh scóip na reachtaíochta níos leithne ós rud é, ó am
go chéile, go ndéanann múinteoirí bulaíocht ar dhaltaí agus daltaí ar
mhúinteoirí;

❍❍

Is ar na daltaí, na scoileanna agus na tuismitheoirí atá an chomhfhreagracht
dul i ngleic leis an bhulaíocht agus í a chosc;

❍❍

Ba le leas gach páirtí leasmhar cur chuige comónta agus samhlacha deachleachtais le tabhairt faoin bhulaíocht;

❍❍

Thabharfadh na moltaí tacaíocht agus treoir do mhúinteoirí, rud atá de dhíth
go géar;
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❍❍

Mhothaigh cuid mhór de na heagraíochtaí a d’fhreagair gur de chroí rath aon
pholasaí, ceannaireacht shoiléir ag Príomhoidí agus ag Gobharnóirí;

❍❍

Is minic nach n-aithnítear bulaíocht mura dtuairiscíonn na daltaí iad féin
í. Bíonn leisce ar dhaltaí í a thuairisciú nuair a bhíonn siad ag fulaingt
bulaíochta;

❍❍

Ní raibh a fhios ag cuid mhór daltaí cé a bhí freagrach as tabhairt faoin
bhulaíocht agus as saincheisteanna cúram tréadach ina scoil;

❍❍

Mhothaigh roinnt daltaí gur gá don scoil a bheith níos réamhghníomhaí le
cosc a chur ar an bhulaíocht sa chéad dul síos agus le tabhairt faoi ghearáin
faoin bhulaíocht go pras agus go héifeachtach;

❍❍

Mhothaigh roinnt daltaí gur chóir pionós níos déine a ghearradh orthu siúd a
bhíonn ag gabháil don bhulaíocht mar iombhagairt ar na bulaithe;

❍❍

Is cionta coiriúla iad bearta áirithe bulaíochta agus ba chóir baint a bheith ag
an SPTÉ leo dá bharr;

❍❍

Mhothaigh roinnt daltaí nach raibh cainteanna ginearálta faoi cheist na
bulaíochta go héifeachtach agus mhothaigh roinnt daltaí eile gur gá níos mó
cainteanna agus ardú feasachta ar an bhulaíocht, ar a hiarmhairtí agus ar
an dóigh le dul i ngleic léi;

❍❍

Is gá cuir chuige i leith na bulaíochta a bheith solúbtha le go gcuirfí san
áireamh na difríochtaí sna hearnálacha bunscolaíochta, iarbhunscolaíochta
agus oideachas speisialta;

❍❍

Mhothaigh roinnt tuismitheoirí nár leor an leibhéal cumarsáide ó scoileanna
maidir leis an cheist seo; agus

❍❍

Léirigh cuid mhór freagróirí nár thuig siad go hiomlán Ceist 16 a bhaineann
le tionchar an pholasaí mholta ar ghrúpaí catagóir Alt 75.
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41.

I measc na saincheisteanna a ardaíodh, a bhain leis an sainmhíniú ar an
bhulaíocht atá á mholadh, bhí:
❍❍

Bhí an mhórchuid de na freagróirí den tuairim go mbeadh fáilte roimh
chomh-shainmhíniú ar an bhulaíocht agus go mbeadh sé ina chuidiú ag
scoileanna le teagmhais bhulaíochta a shainaithint agus le tabhairt fúthu;

❍❍

Mhothaigh cuid mhór baill foirne scoile agus roinnt tuismitheoirí go
mbaineann tuismitheoirí agus daltaí úsáid róleathan as an téarma ‘bulaíocht’
agus go mbaineann scoileanna úsáid ró-mhíleanúnach as;

❍❍

Mhothaigh an chuid is mó de na catagóirí freagróirí gur gá do shainmhíniú
ar bith a bheith uileghabhálach agus gur gá treoir, teimpléid agus eiseamláirí
soiléire dea-chleachtais ó RO a bheith ag gabháil leis. Ba ghá an chiall a
mhíniú tríd an teanga chuí agus a chur ar fáil do gach spriocghrúpa. Ba
ghá soiléire den chineál chéanna ar na smachtbhannaí a bheadh ar fáil do
scoileanna agus oiliúint tacaíochta do bhaill foirne scoile;

❍❍

Mhothaigh cuid mhór freagróirí ar baill foirne iad agus siad siúd a d’fhreagair
thar ceann eagraíochta go raibh treoirlínte comónta, daingne polasaí agus
dea-chleachtas frithbhulaíochta de dhíth;

❍❍

Mhothaigh roinnt freagróirí gur chóir do RO teimpléid polasaí agus treoirlínte
dea-chleachtais frithbhulaíochta a chur ar fáil le gur féidir le scoileanna
cloí leo; os a choinne sin, mhothaigh roinnt de na baill foirne gur chóir go
mbeadh de shaoirse ag gach scoil a bpolasaí féin a fhorbairt agus gan
polasaí ‘caighdeánach’ a bheith brúite orthu ag an RO;

❍❍

Is gá aon sainmhíniú a bheith páistelárnach nó treoir pháistelárnach a bheith
ag gabháil leis;

❍❍

Bheadh míniú soiléir de dhíth ar thuismitheoirí ar an chiall agus ar an
phróiseas achomhairc atá ar fáil dóibh dá mba mhian leo gearán a
dhéanamh;

❍❍

Bhí líon teoranta daoine ar aon tuairim ar an sainmhíniú ar an bhulaíocht
a bhíothas a mholadh. Mhothaigh cuid mhór freagróirí gur furasta an
sainmhíniú a chuir RO ar fáil a thuiscint ach mhothaigh roinnt eile go raibh
sé róchasta nó chreid siad go raibh scóip an tsainmhínithe rótheoranta;
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42.

1
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❍❍

Chuir roinnt freagróirí chun tosaigh na sainmhínithe a mholann Olweus1,
NIABF, NICCY nó mhol siad mionleasuithe ar shainmhíniú RO;

❍❍

Bhí éagsúluithe ginearálta idir freagróirí faoi cé acu a bhíonn nó nach
mbíonn bulaíocht i gcónaí d’aon turas nó athchleachtach agus an mbíonn
neamhchothroime cumhachta idir na rannpháirtithe i gcónaí i gceist;

❍❍

Ba ghearr go n-éireodh sainmhíniú saintreorach as dáta de réir mar a
thiocfadh cineálacha agus inspreagthaigh úra bulaíochta i bhfeidhm;

❍❍

Ba chóir bearta aonair ag daltaí aonair a aithint mar bhulaíocht
athchleachtach má dhéanann cuid mhór daltaí, agus iad ag gníomhú le
comhaidhm agus leis an spreagthach céanna, bulaíocht ar dhalta uair
amháin - m.sh. bulaíocht ar bhonn míchumais/cine/reiligiún srl.

❍❍

Chreid roinnt freagróirí go gcuirfeadh aon sainmhíniú ar an bhulaíocht as do
dhiscréid reachtúil ag Príomhoidí le hiompar dalta a rialú; agus

❍❍

Chreid cuid mhór freagróirí gur chóir teagmhais aonair a bpléitear leo faoi
pholasaí smachta scoile a thaifeadadh fosta.

I measc na saincheisteanna a ardaíodh, a bhain le taifeadadh teagmhais
bhulaíochta agus a n-imthosca inspreagtha ag scoileanna, bhí:
❍❍

Ní bheidh glacadh le bulaíocht ag an leibhéal céanna, go ginearálta, má
dhéantar taifeadadh ceart ar theagmhais bhulaíochta;

❍❍

Mhothaigh roinnt scoileanna agus eagraíochtaí go gcuirfeadh monatóireacht
agus taifeadadh inspreagadh agus torthaí teagmhais bhulaíochta ar chumas
scoileanna an bhulaíocht a bhrath níos luaithe, go mbeadh sé ina chuidiú
ó thaobh forbairt polasaí amach anseo agus go dtacófaí le cleachtais níos
fearr i scoileanna;

❍❍

Chreid cuid mhór freagróirí go mbeadh C2K SIMS úsáideach le teagmhais
a thaifeadadh ach gur ghá é a oiriúnú mar is cuí i gcomhairle leo siúd a
úsáideann an córas agus le croípháirtithe leasmhara.

❍❍

Chreid idir bhaill foirne scoile agus eagraíochtaí gur bac é faoi láthair ar
bheart a dhéanamh an easpa sonraí ar an bhulaíocht agus na himthosca
inspreagtha a bhaineann léi;

Is é Clár um Chosc Bulaíochta Olweus (OBPP) an clár um chosc bulaíochta is mó taighde agus clú dá bhfuil
ar fáil faoi lathair. Dan Olweus, PhD as an Iorua a d’fhorbair é.

Dul i nGleic leis an Bhulaíocht i Scoileanna

43.

❍❍

Chuir daoine eile a n-údar imní in iúl nárbh fhiú teagmhais a thaifeadadh
mura ndéanfaidh an scoil beart daingean mar fhreagairt. Ní de bharr
monatóireachta amháin a thiocfaidh an t-athrú;

❍❍

Bhí údar imní i measc baill foirne scoile agus daltaí faoi chruthú agus
coinneáil taifead, faoi cé aige a mbeadh fáil ar na sonraí, faoi chosaint
sonraí agus faoi cheisteanna rúndachta agus na himpleachtaí féideartha dlí
do scoileanna agus do mhúinteoirí a dhéanann na taifid;

❍❍

Mheas cuid mhór scoileanna gur breith dheacair agus shuibiachtúil a
bheadh i gcinneadh faoi inspreagadh teagmhas bulaíochta nach mbeadh ar
a gcumas ná ar a n-acmhainn a dhéanamh;

❍❍

Mheas cuid mhór freagróirí go nglacfadh taifeadadh staitisticí barraíocht
ama do scoileanna, go mbeadh costas breise ag baint leis agus go mbeadh
gá le hoiliúint bhreise foirne;

❍❍

Mhothaigh roinnt scoileanna agus eagraíochtaí gur táblaí sraithe bulaíochta
an toradh a d’fhéadfadh a bheith ar thaifeadadh teagmhais bhulaíochta ag
scoileanna, cé nach d’aon turas a tharlódh sé. D’fhéadfadh sé go ndearcfaí
ar scoileanna réamhghníomhacha a thaifeadann agus a théann i ngleic leis
an bhulaíocht mar scoileanna ina bhfuil ‘cultúr na bulaíochta’;

❍❍

D’fhonn an phoiblíocht dhiúltach a sheachaint, d’fhéadfadh sé nach
gcoinneodh roinnt scoileanna taifid chuí nó neamhiontas a dhéanamh
de theagmhais bhulaíochta nó neamhaird a thabhairt d’aon turas ar
mhionteagmhais bhulaíochta leis an ualach breise riaracháin a sheachaint;
agus

❍❍

Thug scoileanna agus eagraíochtaí dá n-aire go gcaithfeadh aon
mheicníocht taifeadta a bheith éifeachtach, éifeachtúil agus go gcaithfí
scéim chuí phíolótach a dhéanamh ina leith sula ndéanfaí riachtanas do
scoileanna di.

I measc na saincheisteanna a ardaíodh, a bhain le hainmniú Gobharnóir
amháin nó níos mó ar a mbeadh freagrachtaí as polasaithe agus cleachtais
frithbhulaíochta scoile, bhí:
❍❍

Mhothaigh cuid mhór scoileanna agus eagraíochtaí gurbh fhearr dá mbeadh
an Gobharnóir ainmnithe ina g(h)obharnóir cosaint leanaí agus freagracht
air/uirthi agus saineolas aige/aici ar an réimse seo cheana;

17

Tuarascáil Achomair ar Fhreagairtí don Chomhairliúchán

44.

❍❍

Mheas roinnt freagróirí nach mbeadh an t-am ag Gobharnóirí Scoile na
freagrachtaí úra reachtúla a chomhlíonadh agus gur baol don phróiseas a
bheith ina bheart bailithe staitisticí;

❍❍

Mhothaigh roinnt scoileanna agus Gobharnóirí go mb’fhéidir gur mhó an
tionchar a bheadh ar bhoird gobharnóirí atá sách beag agus cé gur fháiltigh
siad roimh an mholadh thug siad le fios gur dóigh leo go bhféadfadh sé nach
bhfóirfeadh sé do gach scoil; agus

❍❍

Mhothaigh roinnt scoileanna go mb’fhéidir gur dhoiligh Gobharnóirí a
mhealladh a bheadh sásta glacadh leis an leibhéal seo freagrachta ós rud é
gur obair dheonach, neamhíoctha atá i gceist;

I measc na saincheisteanna a ardaíodh, a bhain le ceist na cibearbhulaíochta, bhí:
❍❍

D’aithin an chuid is mó de fhreagróirí as gach catagóir go bhfuil méadú ar an
bhrú ar scoileanna agus ar dhaltaí de thairbhe na teicneolaíochta agus na
cibearbhulaíochta agus is dóigh leo go dtosaíonn an bhulaíocht ar líne, den
chuid is mó, agus go dtugtar chun na scoile ina dhiaidh sin í;

❍❍

Mhothaigh an chuid is mó de na freagróirí ar baill foirne scoile iad agus
cuid mhór eagraíochtaí agus daltaí go raibh sé dodhéanta ag scoileanna
‘póilíneacht’ a dhéanamh ar theagmhais meáin shóisialta;

❍❍

Mhothaigh an chuid is mó de na freagróirí ar baill foirne scoile iad gur gá
cur chuige comhpháirteach ó mhúinteoirí, tuismitheoirí agus daltaí agus go
bhfuil sainmhíniú agus treoir ar leith de dhíth a thig le gach páirtí leasmhar a
úsáid;

❍❍

Mhothaigh cuid mhór daltaí agus tuismitheoirí gur chóir go mbeadh
freagracht ar scoileanna stop a chur leis an chibearbhulaíocht taobh amuigh
d’uaireanta scoile cé gur mhian le roinnt daltaí a bpríobháideacht taobh
amuigh d’uaireanta scoile a chosaint;

❍❍

Mhothaigh freagróirí as gach catagóir gur chóir béim a chur in aon treoir úr
go bhféadfadh sé gur cion coiriúil í an chibearbhulaíocht;

❍❍

D’iarr tuismitheoirí treoir shoiléir le cuidiú leo a gcearta agus a
bhfreagrachtaí a thuiscint; agus

❍❍

D’iarr cuid mhór freagróirí treoir ar an chibearbhulaíocht aisti féin, gona
gnáthaimh agus smachtbhannaí féin.
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Mír 5:
Achoimre ar Fhreagairtí
45.

Tá achoimre sa mhír seo ar na freagairtí ar gach ceist aisti féin. Cuirfear i láthair
tríd an bhreithniú tosaigh na freagairtí foriomlána ó gach catagóir freagróra don
cheist/ceisteanna a cuireadh.

46.

D’fhonn achoimre na bhfreagairtí a éascú, socraíodh ar na freagróirí a mhiondealú
ina gcatagóirí mar seo a leanas;
❍❍

Múinteoirí- Príomhoidí, múinteoirí, baill foirne agus Gobharnóirí;

❍❍

Eagraíochtaí- Eagraíochtaí, idir Reachtúil agus Neamhreachtúil;

❍❍

Daltaí- Gach freagróir bunscolaíochta agus iarbhunscolaíochta; agus

❍❍

Tuismitheoirí/Pobal- Tuismitheoirí, cúramóirí, caomhnóirí, daoine ar den
ghnáthphobal iad, ionadaithe ceardchumainn, freagróirí neamhrangaithe.

47.

Ní raibh sa leagan den cheistneoir don duine óg ach cuid de na ceisteanna a
cuireadh sa leagan iomlán den cheistneoir. Lena chois sin, simplíodh an teanga
a úsáideadh sa leagan den cheistneoir don duine óg lena chur ar chumas na
ndaoine óga a bhí á chomhlánú na ceisteanna a thuiscint gan stró. Saineofar sa
mhír seo, mar sin de, cé acu ar cuireadh ceist áirithe sa cheistneoir iomlán nó sa
dá leagan agus taispeánfar na ceisteanna a cuireadh sa dá leagan.

48.

Ní gach freagróir a d’fhreagair gach ceist agus, mar sin de, is ar an líon daoine
a d’fhreagair gach ceist ar leith agus ní ar an líon foriomlán freagróirí ceistneora
atá staitisticí a dtagraítear dóibh bunaithe. Mar gheall ar phróiseas an tslánaithe,
d’fhéadfadh sé nach 100% atá i ngach suim iomlán.

49.

Sa chás nach mbíonn i gceist ach líon beag freagróirí, níl na sonraí imdhealaithe
go dtí leibhéal ar bith níos ísle trínar baol go n-aithneofaí daoine aonair mar
gheall ar an líon teoranta daoine atá i gceist. Is léiriú é seo ar Chód Cleachtais an
Údaráis Staitisticí ar Staitisticí Oifigiúla (Statistics Authority Code of Practice on
Official Statistics) agus go háirithe Prionsabal 5 a bhaineann le rúndacht.
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Ceist 1: ‘Bulaíocht’ a shainmhíniú sa reachtaíocht
50.

Ceistneoir Iomlán
Cá mhéad a aontaíonn nó a easaontaíonn tú leis an mholadh ‘bulaíocht’ a
shainmhíniú sa reachtaíocht mar;
“Is é is bulaíocht ann úsáid athchleachtach d’aon turas gníomhartha nó
neamhghníomhartha fisiciúla, labhartha, leictreonacha, scríofa nó síceolaíocha,
nó aon teaglaim díobh, ag dalta amháin nó níos mó in éadan dalta eile nó grúpa
daltaí agus d’aidhm léi gurb é is toradh di gortú, dochar, eagla, ciapadh nó cur as
do chearta nó do riachtanais an dalta sin nó an ghrúpa daltaí sin.”
Ceistneoir don duine óg
An aontaíonn tú gur chóir an chiall atá le ‘bulaíocht’ a mhíniú sa dlí?

51.

Cuireadh an cheist sa dá cheistneoir. Léirítear i dTáblaí 5 agus 6 thíos gur
aontaigh, nó gur aontaigh siad go láidir, 77.3% den 4,739 freagróir leis an mholadh
seo. Bhí 4.1% a d’easaontaigh nó a d’easaontaigh go láidir. Bhí 18.5% nár
aontaigh ná nár easaontaigh nó nach raibh a fhios acu.

Tábla 5 Céatadáin Freagraí ar Cheist 1 ag gach freagróir
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Tábla 6 Próifíl Freagraí ar Cheist 1 ag gach freagróir

Ceist 1

Céatadán de
fhreagróirí

Aontaíonn go láidir

1496

31.6

Aontaíonn

2168

45.7

Ní aontaíonn ná ní easaontaíonn

528

11.1

Easaontaíonn

133

2.8

61

1.3

353

7.4

4739

100.0

Easaontaíonn go láidir
Níl a fhios acu
Iomlán

52.

Líon freagróirí

Léirítear i dTáblaí 7 agus 8 thíos an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 1 de réir
catagóir freagróirí.
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Tábla 8 Próifíl Freagraí ar Cheist 1 de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 1

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

Aontaíonn go láidir

28.7

53.4

64.1

47.1

31.6

Aontaíonn

46.9

38.2

28.2

35.3

45.8

Ní aontaíonn ná ní
easaontaíonn

12.3

#

0.0

*

11.1

Easaontaíonn

2.7

#

*

*

2.8

Easaontaíonn go
láidir

1.1

2.7

*

*

1.3

Níl a fhios acu

8.4

0.0

0.0

0.0

7.5

4212

414

78

34

4738

Bonn

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.

53.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 91.6% den 414 freagróir ar múinteoirí iad
leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 7 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag múinteoirí, gobharnóirí agus baill
foirne scoile.

54.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 82.4% den 34 freagróir ar Eagraíochtaí iad
leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 7 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag Eagraíochtaí.

55.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 75.6% den 4,212 freagróir ar daltaí iad leis
an mholadh seo. D’easaontaigh, nó d’easaontaigh siad go láidir, 3.8%. Bhí 20.7%
ann nár aontaigh ná nár easaontaigh na ní raibh a fhios acu.

56.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 92.3% de 78 freagróir ar Tuismitheoirí/den
Phobal iad leis an mholadh seo. D’easaontaigh, nó d’easaontaigh siad go láidir,
7.7%. Bhí 0% ann nár aontaigh ná nár easaontaigh na ní raibh a fhios acu.
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Ceist 2: Go gcoinneodh ‘bulaíocht’ an sainmhíniú foclóra
57.

Ceistneoir Iomlán
Cá mhéad a aontaíonn tú gur chóir ‘bulaíocht’ a shainmhíniú go dleathach ach an
sainmhíniú atá air sa Shorter Oxford Dictionary - “ láidreacht nó tionchar níos mó
a úsáid le himeagla a chur ar dhuine nó le brú orthu rud éigin a dhéanamh” - a
choinneáil?

58.

Is sa leagan iomlán den cheistneoir amháin a cuireadh an cheist seo agus ní sa
leagan don duine óg. Chomhlánaigh roinnt daltaí an leagan iomlán den cheistneoir
agus tá anailís déanta ar a dtorthaí thíos ach níl i gceist leis na figiúirí céatadáin,
maidir le freagairtí daltaí, ach an céatadán de na daltaí sin a d’fhreagair don
cheist a cuireadh agus ní an céatadán d’iomlán na ndaltaí a d’fhreagair don
chomhairliúchán ina iomláine.

Tábla 9 Céatadáin Freagraí ar Cheist 2 ag gach freagróir
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Tábla 10 Próifíl Freagraí ar Cheist 2 ag gach freagróir

Ceist 2
Aontaíonn go láidir

Líon freagróirí

Céatadán de
fhreagróirí

53

7.9

122

18.1

96

14.2

Easaontaíonn

227

33.6

Easaontaíonn go láidir

160

23.7

17

2.5

675

100.0

Aontaíonn
Ní aontaíonn ná ní easaontaíonn

Níl a fhios acu
Iomlán

59.

Léirítear i dTáblaí 9 agus 10 gur aontaigh, nó gur aontaigh siad go láidir, 26% den
675 freagróir leis an mholadh seo. D’easaontaigh, nó d’easaontaigh siad go láidir,
57.3%. Níor aontaigh ná níor easaontaigh nó ní raibh a fhios ag 16.7%.

60.

Léirítear i dTáblaí 11 agus 12 an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 2 de réir
catagóir freagróirí.
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Tábla 12 Próifíl Freagraí ar Cheist 2 de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 2

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

Aontaíonn go láidir

12.2

6.8

#

*

7.9

Aontaíonn

27.0

16.9

#

*

18.1

Ní aontaíonn ná ní
easaontaíonn

18.9

13.5

#

*

14.2

Easaontaíonn

22.3

35.7

43.6

32.4

33.5

Easaontaíonn go
láidir

11.5

25.8

26.9

44.1

23.7

Níl a fhios acu

8.1

1.2

0.0

0.0

2.5

Bonn

148

414

78

34

674

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.

61.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 23.7% den 414 freagróir ar múinteoirí iad
leis an mholadh seo. Níor aontaigh, nó níor aontaigh siad go láidir, 61.5%. Bhí
14.7% ann nár aontaigh ná nár easaontaigh nó ní raibh a fhios acu.

62.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 76.5% den 34 freagróir ar Eagraíochtaí iad
leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 11 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag Eagraíochtaí.

63.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 39.2% den 148 freagróir ar daltaí iad leis
an mholadh seo. D’easaontaigh, nó d’easaontaigh siad go láidir, 33.8%. Bhí 20.7%
ann nár aontaigh ná nár easaontaigh nó ní raibh a fhios acu.

64.

D’easaontaigh, nó d’easaontaigh siad go láidir, 70.5%. Mar gheall ar chód
cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5
agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an
té atá ag léamh go dtí Tábla 11 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach freagairt don
cheist seo ag tuismitheoirí, caomhnóirí agus daoine ar den ghnáthphobal iad.
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Ceist 3: Treoir bhreise ó RO le tacú le scoileanna
65.

Ceistneoir Iomlán
Cá mhéad a aontaíonn nó a easaontaíonn tú leis an mholadh gur chóir don
Roinn treoir a eisiúint do scoileanna le cur le sainmhíniú dleathach ar bith ar an
bhulaíocht?

66.

Is sa leagan iomlán den cheistneoir amháin a cuireadh an cheist seo agus ní sa
leagan don duine óg. Chomhlánaigh roinnt daltaí an leagan iomlán den cheistneoir
agus tá anailís déanta ar a dtorthaí thíos ach níl i gceist leis na figiúirí céatadáin,
maidir le freagairtí daltaí, ach an céatadán de na daltaí sin a d’fhreagair don
cheist a cuireadh agus ní an céatadán d’iomlán na ndaltaí a d’fhreagair don
chomhairliúchán ina iomláine.

67.

Léirítear i dTáblaí 13 agus 14 gur aontaigh, nó gur aontaigh siad go láidir, 89.8%
den 676 freagróir leis an mholadh seo. D’easaontaigh, nó d’easaontaigh siad go
láidir, 2.2%. Níor aontaigh ná níor easaontaigh nó ní raibh a fhios ag 8%.

Tábla 13 Próifíl Freagraí ar Cheist 3 de réir catagóir freagróirí
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Table 14 Answer Percentages to Question 3 by all respondents

Ceist 3

Líon freagróirí

Céatadán de
fhreagróirí

Aontaíonn go láidir

327

48.4

Aontaíonn

280

41.4

41

6.1

Easaontaíonn

#

#

Easaontaíonn go láidir

*

*

13

1.9

676

100.0

Ní aontaíonn ná ní easaontaíonn

Níl a fhios acu
Iomlán

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.

68.

Léirítear i dTáblaí 15 agus 16 thíos an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 3 de
réir catagóir freagróirí.

29

Tábla 15 Próifíl Freagraí ar Cheist 3 de réir catagóir freagróirí

Tuarascáil Achomair ar Fhreagairtí don Chomhairliúchán

30

Dul i nGleic leis an Bhulaíocht i Scoileanna

Tábla 16 Próifíl Freagraí ar Cheist 3 de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 3

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

Aontaíonn go láidir

37.6

47.1

67.9

64.7

48.3

Aontaíonn

39.6

45.7

#

#

41.5

Ní aontaíonn ná ní
easaontaíonn

11.4

#

*

*

6.1

Easaontaíonn

3.4

#

*

0.0

1.6

Easaontaíonn go
láidir

0.0

*

0.0

*

0.6

Níl a fhios acu

8.1

*

0.0

0.0

1.9

Bonn

149

414

78

34

675

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.

69.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 92.8% den 414 freagróir ar múinteoirí iad
leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 15 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag múinteoirí, gobharnóirí agus baill
foirne scoile.

70.

Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán
atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5,
treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 15 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach
freagairt don cheist seo ag Eagraíochtaí.

71.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 77.2% den 149 freagróir ar daltaí iad leis
an mholadh seo. D’easaontaigh, nó d’easaontaigh go láidir 3.4%. Bhí 19.5% ann
nár aontaigh ná nár easaontaigh nó ní raibh a fhios acu.

72.

Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán
atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná
5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 15 mar a bhfuil léiriú amhairc de
gach freagairt don cheist seo ag tuismitheoirí, caomhnóirí agus daoine ar den
ghnáthphobal iad.
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Ceist 4: Grúpaí Alt 75
73.

Ceistneoir Iomlán
Cá mhéad a aontaíonn nó a easaontaíonn tú leis an mholadh le tagairt a chuimsiú
do ghrúpaí Alt 75 i sceideal de chuid na reachtaíochta?

74.

Is sa leagan iomlán den cheistneoir amháin a cuireadh an cheist seo agus ní sa
leagan don duine óg. Chomhlánaigh roinnt daltaí an leagan iomlán den cheistneoir
agus tá anailís déanta ar a dtorthaí thíos ach níl i gceist leis na figiúirí céatadáin,
maidir le freagairtí daltaí, ach an céatadán de na daltaí sin a d’fhreagair don
cheist a cuireadh agus ní an céatadán d’iomlán na ndaltaí a d’fhreagair don
chomhairliúchán ina iomláine.

75.

Léirítear i dTáblaí 17 agus 18 thíos gur aontaigh, nó gur aontaigh siad go láidir,
54.8% den 668 freagróir leis an mholadh seo. D’easaontaigh, nó d’easaontaigh
siad go láidir, 5.9%. Níor aontaigh ná níor easaontaigh nó ní raibh a fhios ag
39.3%.

Tábla 17 Céatadáin Freagraí ar Cheist 4 ag gach freagróir
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Tábla 18 Próifíl Freagraí ar Cheist 4 ag gach freagróir
Ceist 4

76.

Líon freagróirí

Céatadán de
fhreagróirí

Aontaíonn go láidir

122

18.3

Aontaíonn

244

36.5

Ní aontaíonn ná ní easaontaíonn

146

21.9

Easaontaíonn

23

3.4

Easaontaíonn go láidir

17

2.5

Níl a fhios acu

116

17.4

Iomlán

668

100.0

Léirítear i dTáblaí 19 agus 20 thíos an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 4 de
réir catagóir freagróirí.
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Tábla 20 Próifíl Freagraí ar Cheist 4 de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 4
Aontaíonn go láidir

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

#

15.0

#

26.5

18.1

Aontaíonn

28.2

39.2

37.2

41.2

36.6

Ní aontaíonn ná ní
easaontaíonn

23.5

23.6

#

*

21.9

0.0

#

*

*

3.4

*

#

*

*

2.5

Níl a fhios acu

29.5

14.5

10.3

14.7

17.4

Bonn

149

406

78

34

667

Easaontaíonn
Easaontaíonn go
láidir

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.

77.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 92.8% den 414 freagróir ar múinteoirí iad
leis an mholadh seo. D’easaontaigh, nó d’easaontaigh go láidir 7.7%. Bhí 38.1%
ann nár aontaigh ná nár easaontaigh nó ní raibh a fhios acu.

78.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 67.7% den 414 freagróir ar Eagraíochtaí
iad leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir
le ceilt figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh
nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 19
mar a bhfuil léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag Eagraíochtaí.

79.

Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán
atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5,
treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 19 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach
freagairt don cheist seo ag daltaí.

80.

Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán
atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná
5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 19 mar a bhfuil léiriú amhairc de
gach freagairt don cheist seo ag tuismitheoirí, caomhnóirí agus daoine ar den
ghnáthphobal iad.
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Ceist 5: Tá an bhulaíocht athchleachtach
81.

Ceistneoir Iomlán
Cá mhéad a aontaíonn nó a easaontaíonn tú go bhfuil an iompraíocht bhulaíochta
athchleachtach agus gur chóir, mar sin de, breathnú ar theagmhas aonair mar
shárú smachta agus ní mar bhulaíocht mura n-athdhéanfar é?
Ceistneoir don duine óg
An aontaíonn tú nach bulaíocht í iompraíocht a ghortaíonn nó nach gcuidíonn le
daoine go dtí go dtarlaíonn sí níos mó ná uair amháin?

82.

Léirítear i dTáblaí 21 agus 22 thíos gur aontaigh, nó gur aontaigh siad go láidir,
66.3% den 4,740 freagróir leis an mholadh seo. Bhí 22.4% ann a d’easaontaigh nó
a d’easaontaigh go láidir. Bhí 11.3% ann nár aontaigh ná nár easaontaigh nó nach
raibh a fhios acu.

Tábla 21 Céatadáin Freagraí ar Cheist 5 ag gach freagróir
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Tábla 22 Próifíl Freagraí ar Cheist 5 ag gach freagróir
Ceist 5

Céatadán de
fhreagróirí

Aontaíonn go láidir

1179

24.9

Aontaíonn

1961

41.4

Ní aontaíonn ná ní easaontaíonn

388

8.2

Easaontaíonn

750

15.8

Easaontaíonn go láidir

313

6.6

Níl a fhios acu

149

3.1

4740

100.0

Iomlán

83.

Líon freagróirí

Léirítear i dTáblaí 23 agus 24 thíos an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 5 de
réir catagóir freagróirí.
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Tábla 24 Próifíl Freagraí ar Cheist 5 de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 5

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

Aontaíonn go láidir

22.7

44.9

23.1

50.0

24.9

Aontaíonn

41.8

38.4

42.3

20.6

41.4

#

4.1

*

*

8.2

16.5

9.2

15.4

14.7

15.8

6.8

#

#

*

6.6

#

*

*

0.0

3.1

4213

414

78

34

4739

Ní aontaíonn ná ní
easaontaíonn
Easaontaíonn
Easaontaíonn go
láidir
Níl a fhios acu
Bonn

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.

84.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 83.3% den 414 freagróir ar múinteoirí iad
leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 23 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag múinteoirí, gobharnóirí agus baill
foirne scoile.

85.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 70.6% den 34 freagróir ar Eagraíochtaí iad
leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 23 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag Eagraíochtaí.

86.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 64.5% den 4,213 freagróir ar daltaí iad leis
an mholadh seo. Bhí 23.3% ann a d’easaontaigh, nó a d’easaontaigh go láidir. Bhí
12.2% ann nár aontaigh ná nár easaontaigh nó nach raibh a fhios acu.

87.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 65.4% den 78 freagróir ar Tuismitheoirí/
den Ghnáthphobal iad leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus
polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar
thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go
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dtí Tábla 23 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag daoine
ar tuismitheoirí, caomhnóirí, den Ghnáthphobal iad.

Ceist 6: Is idir Daltaí a bhíonn an Bhulaíocht
88.

Ceistneoir Iomlán
Cá mhéad a aontaíonn nó a easaontaíonn tú leis an mholadh gur chóir nach
rachadh reachtaíocht i bhfeidhm ach ar an idirghníomhú idir daltaí agus nár chóir
go gcuimseofaí múinteoirí agus baill foirne?
Ceistneoir don duine óg
An aontaíonn tú gur idir daltaí a tharlaíonn bulaíocht agus nach bhfuil an dóigh
a bpléann baill foirne agus múinteoirí le daltaí ná an dóigh a bpléann daltaí le
múinteoirí san áireamh?

89.

Cuireadh an cheist seo sa dá cheistneoir. Léirítear i dTáblaí 25 agus 26 thíos gur
aontaigh, nó gur aontaigh go láidir, 24.1% den 4,732 freagróir leis an mholadh
seo. Bhí 57.2% a d’easaontaigh nó a d’easaontaigh go láidir. Bhí 18.7% ann nár
aontaigh ná nár easaontaigh nó nach raibh a fhios acu.

Tábla 25 Céatadáin Freagraí ar Cheist 6 ag gach freagróir
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Tábla 26 Próifíl Freagraí ar Cheist 6 ag gach freagróir
Ceist 6

Céatadán de
fhreagróirí

Aontaíonn go láidir

355

7.5

Aontaíonn

786

16.6

Ní aontaíonn ná ní easaontaíonn

522

11.0

Easaontaíonn

1453

30.7

Easaontaíonn go láidir

1254

26.5

362

7.7

4732

100.0

Níl a fhios acu
Iomlán

90.

Líon freagróirí

Léirítear i dTáblaí 27 agus 28 thíos an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 5 de
réir catagóir freagróirí.
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Tábla 28 Próifíl Freagraí ar Cheist 6 de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 6
Aontaíonn go láidir

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

6.8

13.3

#

#

7.5

Aontaíonn

16.9

14.5

9.0

23.5

16.6

Ní aontaíonn ná ní
easaontaíonn

11.6

#

*

*

11.0

Easaontaíonn

30.5

33.7

32.1

17.6

30.7

Easaontaíonn go
láidir

25.7

30.5

47.4

35.3

26.5

8.5

*

*

0.0

7.6

4206

413

78

34

4731

Níl a fhios acu
Bonn

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.

91.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 27.8% den 413 freagróir ar múinteoirí iad
leis an mholadh seo. D’easaontaigh, nó d’easaontaigh siad go láidir, 64.2%. Bhí
8% ann nár aontaigh ná nár easaontaigh nó nach raibh a fhios acu.

92.

D’easaontaigh, nó d’easaontaigh siad go láidir, 52.9% den 34 freagróir ar
Eagraíochtaí iad leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí
RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh
dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla
27 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag Eagraíochtaí.

93.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 23.7% den 4,213 freagróir ar daltaí iad leis
an mholadh seo. Bhí 56.2% ann a d’easaontaigh nó a d’easaontaigh go láidir. Bhí
20.1% ann nár aontaigh ná nár easaontaigh nó nach raibh a fhios acu.

94.

D’easaontaigh, nó d’easaontaigh siad go láidir, 79.5% den 78 freagróir ar
Tuismitheoirí/ den Ghnáthphobal iad leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód
cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5
agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an
té atá ag léamh go dtí Tábla 27 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach freagairt don
cheist seo ag daoine ar tuismitheoirí, caomhnóirí, den Ghnáthphobal iad.
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Ceist 7: Ábhar na treorach ar pholasaí frithbhulaíochta
95.

Ceistneoir Iomlán
Cá mhéad a aontaíonn nó a easaontaíonn tú leis an mholadh gur chóir don Roinn
níos mó treorach a eisiúint do scoileanna maidir leis an chroí-ábhar ba chóir a
chuimsiú ina bpolasaí frithbhulaíochta?

96.

Is sa leagan iomlán den cheistneoir amháin a cuireadh an cheist seo agus ní sa
leagan don duine óg. Chomhlánaigh roinnt daltaí an leagan iomlán den cheistneoir
agus tá anailís déanta ar a dtorthaí thíos ach níl i gceist leis na figiúirí céatadáin,
maidir le freagairtí daltaí, ach an céatadán de na daltaí sin a d’fhreagair don
cheist a cuireadh agus ní an céatadán d’iomlán na ndaltaí a d’fhreagair don
chomhairliúchán ina iomláine.

97.

Léirítear i dTáblaí 29 agus 30 thíos gur aontaigh, nó gur aontaigh siad go láidir,
89.8% den 675 freagróir leis an mholadh seo. Bhí 1.6% ann a d’easaontaigh nó
a d’easaontaigh go láidir. Bhí 8.6% ann nár aontaigh ná nár easaontaigh nó nach
raibh a fhios acu.

Tábla 29 Céatadáin de Fhreagraí ar Cheist 7 ag gach freagróir
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Tábla 30 Próifíl Freagraí ar Cheist 7 ag gach freagróir
Ceist 7

Líon freagróirí

Céatadán de
fhreagróirí

Aontaíonn go láidir

317

47.0

Aontaíonn

289

42.8

44

6.5

Easaontaíonn

#

#

Easaontaíonn go láidir

*

*

14

2.1

675

100.0

Ní aontaíonn ná ní easaontaíonn

Níl a fhios acu
Iomlán

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.

98.

Léirítear i dTáblaí 31 agus 32 thíos an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 5 de
réir catagóir freagróirí.
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Tábla 32 Próifíl Freagraí ar Cheist 7 de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 7

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

Aontaíonn go láidir

37.8

45.9

55.1

79.4

46.9

Aontaíonn

41.2

46.4

#

#

42.9

Ní aontaíonn ná ní
easaontaíonn

10.8

5.6

*

*

6.5

*

#

0.0

0.0

#

0.0

*

0.0

*

*

#

*

0.0

0.0

2.1

148

414

78

34

674

Easaontaíonn
Easaontaíonn go
láidir
Níl a fhios acu
Bonn

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.

99.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 92.3% den 414 freagróir ar múinteoirí iad
leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 31 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag múinteoirí, gobharnóirí agus baill
foirne scoile.

100.

Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán
atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5,
treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 31 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach
freagairt don cheist seo ag Eagraíochtaí.

101.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 79% den 148 freagróir ar daltaí iad leis an
mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí
agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí
atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 31 mar a bhfuil léiriú
amhairc de gach freagairt don cheist seo ag daltaí.

102.

Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán
atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná
5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 31 mar a bhfuil léiriú amhairc de
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gach freagairt don cheist seo ag tuismitheoirí, caomhnóirí agus daoine ar den
ghnáthphobal iad.

Ceist 8: Taifeadadh teagmhais bhulaíochta ag scoileanna
103.

Ceistneoir Iomlán
Cá mhéad a aontaíonn nó a easaontaíonn tú leis an mholadh gur chóir go
mbeadh d’iallach ar scoileanna inspreagadh, freagairt agus torthaí gach teagmhas
bulaíochta i scoileanna a thaifeadadh?
Ceistneoir don duine óg
An aontaíonn tú gur chóir do scoileanna taifead a choinneáil ar an dóigh ar tharla
an bhulaíocht, cad chuige ar tharla sí agus mar a réitíodh í?

104.

Cuireadh an cheist sa dá cheistneoir. Léirítear i dTáblaí 33 agus 34 thíos gur
aontaigh, nó gur aontaigh siad go láidir, 84.5% den 4,740 freagróir leis an mholadh
seo. Bhí 5.1% ann a d’easaontaigh nó a d’easaontaigh go láidir. Bhí 10.5% ann
nár aontaigh ná nár easaontaigh nó nach raibh a fhios acu.

Tábla 33 Céatadáin de Fhreagraí ar Cheist 8 ag gach freagróir

48

Dul i nGleic leis an Bhulaíocht i Scoileanna

Tábla 34 Próifíl Freagraí ar Cheist 8 ag gach freagróir
Ceist 8

Céatadán de
fhreagróirí

Aontaíonn go láidir

1970

41.6

Aontaíonn

2033

42.9

Ní aontaíonn ná ní easaontaíonn

339

7.2

Easaontaíonn

156

3.3

86

1.8

156

3.3

4740

100.0

Easaontaíonn go láidir
Níl a fhios acu
Iomlán

105.

Líon freagróirí

Léirítear i dTáblaí 35 agus 36 thíos an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 8 de
réir catagóir freagróirí.
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Tábla 36 Próifíl Freagraí ar Cheist 8 de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 8

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

Aontaíonn go láidir

43.1

20.8

62.8

52.9

41.6

Aontaíonn

42.2

53.0

#

#

42.9

Ní aontaíonn ná ní
easaontaíonn

7.1

9.0

0.0

*

7.2

Easaontaíonn

2.6

#

*

*

3.3

Easaontaíonn go
láidir

#

#

*

0.0

1.8

Níl a fhios acu

#

*

*

0.0

3.3

4214

413

78

34

4739

Bonn

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.

106.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 73.8% den 413 freagróir ar múinteoirí iad
leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 35 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag múinteoirí, gobharnóirí agus baill
foirne scoile.

107.

Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán
atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5,
treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 35 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach
freagairt don cheist seo ag Eagraíochtaí.

108.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 85.3% den 4,214 freagróir ar daltaí iad
leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 35 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag múinteoirí, gobharnóirí agus baill
foirne scoile.

109.

Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán
atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5,
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treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 35 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach
freagairt don cheist seo ag daoine ar den ghnáthphobal iad.

Ceist 9: Taifeadadh teagmhais bulaíochta ar chóras comónta TF
110.

Ceistneoir Iomlán
Cá mhéad a aontaíonn nó a easaontaíonn tú leis an mholadh gur chóir go
n-úsáidfeadh scoileanna córas comónta TF le sonraí ar theagmhais bhulaíochta a
bhailiú?

111.

Is sa leagan iomlán den cheistneoir amháin a cuireadh an cheist seo agus ní sa
leagan don duine óg. Chomhlánaigh roinnt daltaí an leagan iomlán den cheistneoir
agus tá anailís déanta ar a dtorthaí thíos ach níl i gceist leis na figiúirí céatadáin,
maidir le freagairtí daltaí, ach an céatadán de na daltaí sin a d’fhreagair don cheist
a cuireadh agus ní an céatadán.

112.

Léirítear i dTáblaí 37 agus 38 thíos gur aontaigh, nó gur aontaigh siad go láidir,
65.2% den 675 freagróir leis an mholadh seo. Bhí 17.8% ann a d’easaontaigh nó
a d’easaontaigh go láidir. Bhí 17.1% ann nár aontaigh ná nár easaontaigh nó nach
raibh a fhios acu.

Tábla 37 Céatadáin de Fhreagraí ar Cheist 9 ag gach freagróir
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Tábla 38 Próifíl Freagraí ar Cheist 9 ag gach freagróir
Ceist 9

Céatadán de
fhreagróirí

Aontaíonn go láidir

172

25.5

Aontaíonn

268

39.7

Ní aontaíonn ná ní easaontaíonn

97

14.4

Easaontaíonn

75

11.1

Easaontaíonn go láidir

45

6.7

Níl a fhios acu

18

2.7

675

100.0

Iomlán

113.

Líon freagróirí

Léirítear i dTáblaí 39 agus 40 thíos an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 9 de
réir catagóir freagróirí.
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Tábla 40 Próifíl Freagraí ar Cheist 9 de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 9

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

Aontaíonn go láidir

32.9

16.7

44.9

52.9

25.4

Aontaíonn

38.9

42.4

37.2

17.6

39.8

Ní aontaíonn ná ní
easaontaíonn

16.1

15.3

6.4

14.7

14.4

4.7

14.8

*

*

11.1

Easaontaíonn go
láidir

*

#

*

*

6.7

Níl a fhios acu

#

#

*

*

2.7

149

413

78

34

674

Easaontaíonn

Bonn

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.

114.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 59.1% den 413 freagróir ar múinteoirí iad
leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 39 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag múinteoirí, gobharnóirí agus baill
foirne scoile.

115.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 70.5% den 34 freagróir ar Eagraíochtaí iad
leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 39 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag Eagraíochtaí.

116.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 71.8% den 149 freagróir ar daltaí iad leis
an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 39 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag daltaí.

117.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 82.1% den 78 freagróir ar Tuismitheoirí/
Daoine ar den Ghnáthphobal iad leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód
cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5
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agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an
té atá ag léamh go dtí Tábla 39 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach freagairt don
cheist seo ag Tuismitheoirí/Daoine ar den Ghnáthphobal iad.

Ceist 10: Laghdófar an bhulaíocht i scoileanna má thaifeadtar
teagmhais bhulaíochta
118.

Ceistneoir Iomlán
Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú gur le leas scoileanna a bheadh
taifeadadh aonfhoirmeach teagmhais bulaíochta, na himthosca a spreagann iad
agus na bearta a dhéantar ina leith le monatóireacht a dhéanamh ar a fheabhas a
éiríonn lena bpolasaithe agus a bpróisis frithbhulaíochta?
Ceistneoir don duine óg
An aontaíonn tú go gcuideodh taifeadadh na bulaíochta le scoileanna an
bhulaíocht a laghdú amach anseo?

119.

Cuireadh an cheist seo sa dá cheistneoir. Léirítear i dTáblaí 41 agus 42 thíos gur
aontaigh, nó gur aontaigh siad go láidir 75.3% den 4,732 freagróir leis an mholadh
seo. Bhí 7.5% ann a d’easaontaigh nó a d’easaontaigh go láidir. Bhí 17.3% ann
nár aontaigh ná nár easaontaigh nó nach raibh a fhios acu.

Tábla 41 Céatadáin de Fhreagraí ar Cheist 10 ag gach freagróir
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Tábla 42 Céatadáin de Fhreagraí ar Cheist 10 ag gach freagróir
Ceist 10

Céatadán de
fhreagróirí

Aontaíonn go láidir

1260

26.6

Aontaíonn

2305

48.7

Ní aontaíonn ná ní easaontaíonn

489

10.3

Easaontaíonn

245

5.2

Easaontaíonn go láidir

107

2.3

Níl a fhios acu

331

7.0

4737

100.0

Iomlán

120.

Líon freagróirí

Léirítear i dTáblaí 43 agus 44 thíos an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 10 de
réir catagóir freagróirí.
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Tábla 44 Próifíl de Fhreagraí ar Cheist 10 de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 10

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

Aontaíonn go láidir

26.9

17.8

44.9

50.0

26.6

Aontaíonn

48.0

57.3

#

#

48.7

Ní aontaíonn ná ní
easaontaíonn

10.3

11.8

#

*

10.3

Easaontaíonn

5.1

#

*

0.0

5.2

Easaontaíonn go
láidir

2.0

#

*

0.0

2.3

Níl a fhios acu

7.7

1.7

0.0

0.0

7.0

4209

415

78

34

4736

Bonn

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.

121.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 75.1% den 415 freagróir ar múinteoirí iad
leis an mholadh seo. D’easaontaigh, nó d’easaontaigh siad go láidir, 11.4%. Bhí
13.5% ann nár aontaigh ná nár easaontaigh nó nach raibh a fhios acu.

122.

Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán
atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5,
treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 43 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach
freagairt don cheist seo ag Eagraíochtaí.

123.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 74.9% den 4,209 freagróir ar daltaí iad leis
an mholadh seo. D’easaontaigh, nó d’easaontaigh siad go láidir, 7.1%. Bhí 18%
ann nár aontaigh ná nár easaontaigh ná ní raibh a fhios

124.

Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán
atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná
5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 43 mar a bhfuil léiriú amhairc de
gach freagairt don cheist seo ag tuismitheoirí, caomhnóirí agus daoine ar den
ghnáthphobal iad.
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Ceist 11: Nochtfar méid na faidhbe trí thaifeadadh
teagmhais bhulaíochta
125.

Ceistneoir Iomlán
Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú gur cuidiú é don Roinn agus don
Údarás Oideachais nua, taifeadadh aonfhoirmeach teagmhais bulaíochta, na
himthosca a spreagann iad agus na bearta a dhéantar ina leith le méid foriomlán
agus nádúr na bulaíochta i scoileanna a mhonatóiriú níos éifeachtaí?

126.

Is sa leagan iomlán den cheistneoir amháin a cuireadh an cheist seo agus ní sa
leagan don duine óg. Chomhlánaigh roinnt daltaí an leagan iomlán den cheistneoir
agus tá anailís déanta ar a dtorthaí thíos ach níl i gceist leis na figiúirí céatadáin,
maidir le freagairtí daltaí, ach an céatadán de na daltaí sin a d’fhreagair don
cheist a cuireadh agus ní an céatadán d’iomlán na ndaltaí a d’fhreagair don
chomhairliúchán ina iomláine.

127.

Léirítear i dTáblaí 45 agus 46 thíos gur aontaigh, nó gur aontaigh siad go láidir,
74.1% den 676 freagróir leis an mholadh seo. Bhí 9.4% ann a d’easaontaigh nó a
d’easaontaigh go láidir. Bhí 16.4% ann nár aontaigh ná nár easaontaigh nó nach
raibh a fhios acu.

Tábla 45 Céatadáin de Fhreagraí ar Cheist 11 ag gach freagróir
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Tábla 46 Próifíl de Fhreagraí ar Cheist 11 ag gach freagróir
Ceist 11

Céatadán de
fhreagróirí

Aontaíonn go láidir

159

23.5

Aontaíonn

342

50.6

Ní aontaíonn ná ní easaontaíonn

85

12.6

Easaontaíonn

36

5.3

Easaontaíonn go láidir

28

4.1

Níl a fhios acu

26

3.8

676

100.0

Iomlán

128.

Líon freagróirí

Léirítear i dTáblaí 47 agus 48 thíos an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 9 de
réir catagóir freagróirí.
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Tábla 48 Próifíl Freagraí ar Cheist 11 de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 11

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

Aontaíonn go láidir

28.2

17.1

41.0

42.4

23.6

Aontaíonn

42.3

56.6

43.6

30.3

50.7

Ní aontaíonn ná ní
easaontaíonn

#

12.8

*

#

12.4

Easaontaíonn

*

7.0

6.4

0.0

5.3

Easaontaíonn go
láidir

*

5.3

*

*

4.1

Níl a fhios acu

14.1

1.2

0.0

0.0

3.9

Bonn

149

415

78

33

675

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.

129.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 73.7% den 415 freagróir ar múinteoirí iad
leis an mholadh seo. D’easaontaigh, nó d’easaontaigh siad go láidir, 12.3%. Bhí
14.0% ann nár aontaigh ná nár easaontaigh ná ní raibh a fhios acu.

130.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 72.7% den 33 freagróir ar Eagraíochtaí iad
leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 47 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag daltaí.

131.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 70.5% den 149 freagróir ar daltaí iad leis
an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 47 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag daltaí.

132.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 84.6% den 78 freagróir ar Tuismitheoirí/
daoine ar den Ghnáthphobal iad leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód
cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5
agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an
té atá ag léamh go dtí Tábla 47 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach freagairt don
cheist seo ag tuismitheoirí, caomhnóirí nó daoine ar den ghnáthphobal iad.
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Ceist 12: Cá huair ba chóir do scoileanna a bheith freagrach as
tabhairt faoin chibearbhulaíocht?
A.
133.

Le linn uaireanta scoile

Cuireadh an cheist seo sa dá cheistneoir. Léirítear i dTáblaí 49 agus 50 gur
fhreagair 91.3% den 4,712 freagróir gur chóir agus gur fhreagair 8.7% nár chóir.

Tábla 49 Céatadáin de Fhreagraí ar Cheist 12 A ag gach freagróir

Tábla 50 Próifíl Freagraí ar Cheist 12 A ag gach freagróir
Ceist 12A
Ba chóir
Níor chóir
Iomlán

134.
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Céatadán de
fhreagróirí

4301

91.3

411

8.7

4712

100.0

Léirítear i dTáblaí 51 agus 52 thíos an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 12A
de réir catagóir freagrói.
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Tábla 51 Próifíl Freagraí ar Cheist 12 A ag gach freagróir

Tábla 52 Próifíl Freagraí ar Cheist 12 A de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 12A
Ba chóir
Níor chóir
Bonn

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

90.6

#

#

100.0

91.3

9.4

#

*

0.0

8.7

4184

415

78

34

4711

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.

135.

Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán
atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5,
treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 51 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach
freagairt don cheist seo ag Múinteoirí, gobharnóirí agus baill foirne scoile.

136.

D’fhreagair 100% den 34 freagróir ar Eagraíochtaí iad gur chóir agus 0% nár chóir.

137.

D’fhreagair 90.6% den 4,184 freagróir ar daltaí iad gur chóir agus 9.4% nár chóir.

138.

Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán
atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5,
treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 51 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach
freagairt don cheist seo ag Múinteoirí, gobharnóirí agus baill foirne scoile.
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B.
139.

Trealamh na scoile in úsáid

Cuireadh an cheist seo sa dá cheistneoir. Léirítear i dTáblaí 53 agus 54 gur
fhreagair 92.4% den 4,706 freagróir gur chóir agus gur fhreagair 7.6% nár chóir.

Tábla 53 Céatadáin de Fhreagraí ar Cheist 12 B ag gach freagróir

Tábla 54 Próifíl Freagraí ar Cheist 12B ag gach freagróir
Ceist 12B
Ba chóir
Níor chóir
Iomlán

140.

66

Líon freagróirí

Céatadán de
fhreagróirí

4346

92.4

360

7.6

4706

100.0

Léirítear i dTáblaí 55 agus 56 thíos an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 12B
de réir catagóir freagróirí.
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Tábla 55 Próifíl Freagraí ar Cheist 12B de réir catagóir freagróirí

Tábla 56 Próifíl Freagraí ar Cheist 12B de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 12B
Ba chóir
Níor chóir
Bonn

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

91.7

#

#

100.0

92.3

8.3

#

*

0.0

7.7

4179

414

78

34

4705

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.

141.

Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán
atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5,
treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 55 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach
freagairt don cheist seo ag Múinteoirí, gobharnóirí agus baill foirne scoile

142.

D’fhreagair 100% den 34 freagróir ar Eagraíochtaí iad gur chóir agus 0% nár chóir.

143.

D’fhreagair 91.7% den 4,179 freagróir ar daltaí iad gur chóir agus 8.3% nár chóir.

144.

Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán
atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná
5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 55 mar a bhfuil léiriú amhairc de
gach freagairt don cheist seo ag tuismitheoirí, caomhnóirí agus daoine ar den
ghnáthphobal iad.
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C.
145.

In áitreabh na scoile

This question was asked in both questionnaires. Tables 57 and 58 below show
94.5% of 4,686 respondents answered yes and 5.5% answered no.

Tábla 57 Céatadáin de Fhreagraí ar Cheist 12 C ag gach freagróir

Tábla 58 Próifíl de Fhreagraí ar Cheist 12 C ag gach freagróir

Ceist 12C
Ba chóir
Níor chóir
Iomlán

146.

68

Líon freagróirí

Céatadán de
fhreagróirí

4426

94.5

260

5.5

4686

100.0

Léirítear i dTáblaí 59 agus 60 thíos an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 12 C
de réir catagóir freagróirí.
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Tábla 59 Próifíl Freagraí ar Cheist 12 C de réir catagóir freagróirí

Tábla 60 Próifíl Freagraí ar Cheist 12 C de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 12C
Ba chóir
Níor chóir
Bonn

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

94.3

#

#

#

94.5

5.7

#

*

*

5.5

4158

415

78

34

4685

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.

147.

Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán
atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5,
treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 59 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach
freagairt don cheist seo ag múinteoirí, gobharnóirí agus ag baill foirne scoile.

148.

Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán
atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5,
treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 59 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach
freagairt don cheist seo ag Eagraíochtaí.

149.

D’fhreagair 94.3% den 4,158 freagróir ar daltaí iad gur chóir agus 5.7% nár chóir.

150.

Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán
atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná
5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 59 mar a bhfuil léiriú amhairc de
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gach freagairt don cheist seo ag tuismitheoirí, caomhnóirí agus daoine ar den
ghnáthphobal iad.
D.

151.

Am ar bith le linn am téarma, fiú taobh amuigh d’uaireanta
scoile

Cuireadh an cheist seo sa dá cheistneoir. Léirítear i dTáblaí 61 agus 62 gur
fhreagair 46.3% den 4,687 freagróir gur chóir agus gur fhreagair 53.7% nár chóir.

Tábla 61 Céatadáin de Fhreagraí ar Cheist 12 D ag gach freagróir

Tábla 62 Próifíl Freagraí ar Cheist 12 D ag gach freagróir

Ceist 12D

152.

70

Líon freagróirí

Céatadán de
fhreagróirí

Ba chóir

2170

46.3

Níor chóir

2517

53.7

Iomlán

4687

100.0

Léirítear i dTáblaí 63 agus 64 thíos an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 12B
de réir catagóir freagróirí.
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Tábla 63 Próifíl Freagraí ar Cheist 12 D de réir catagóir freagróirí

Tábla 64 Próifíl Freagraí ar Cheist 12 D de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 12D

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

Ba chóir

48.5

20.2

64.9

48.5

46.3

Níor chóir

51.5

79.8

35.1

51.5

53.7

Bonn

4171

405

77

33

4686

153.

D’fhreagair 20.2% den 34 freagróir ar múinteoirí iad gur chóir agus 79.8% nár
chóir.

154.

D’fhreagair 48.5% den 33 freagróir ar Eagraíochtaí iad gur chóir agus 51.5% nár
chóir.

155.

D’fhreagair 48.5% den 4,171 freagróir ar daltaí iad gur chóir agus 51.5% nár chóir.

156.

D’fhreagair 64.9% den 77 freagróir ar Tuismitheoir/den ghnáthphobal iad gur chóir
agus 35.1% nár chóir.

Ceist 13: Ceapachán Gobharnóir amháin nó níos mó
157.

Ceistneoir Iomlán
Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis an mholadh gur chóir do
Bhoird Gobharnóirí gobharnóir amháin nó níos mó a cheapadh le freagracht a
bheith orthu as polasaithe scoile ar an bhulaíocht agus as a gcur i bhfeidhm?
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Ceistneoir don duine óg
An aontaíonn tú gur chóir go mbeadh ball amháin nó níos mó de Bhord
Gobharnóirí scoile freagrach as cuidiú a thabhairt chun stop a chur leis an
bhulaíocht?
158.

Cuireadh an cheist seo sa dá cheistneoir. Léirítear i dTáblaí 65 agus 66 thíos gur
aontaigh, nó gur aontaigh siad go láidir, 82.9% den 4,723 freagróir leis an mholadh
seo. D’easaontaigh, nó d’easaontaigh siad go láidir, 3.7%. Bhí 13.3% nár aontaigh
ná nár easaontaigh nó nach raibh a fhios acu.

Tábla 65 Céatadáin de Fhreagraí ar Cheist 13 ag gach freagróir

Tábla 66 Próifíl Freagraí ar Cheist 13 ag gach freagróir
Ceist 13

1846

39.1

Aontaíonn

2069

43.8

Ní aontaíonn ná ní easaontaíonn

402

8.5

Easaontaíonn

119

2.5

58

1.2

229

4.8

4723

100.0

Níl a fhios acu
Iomlán

72

Céatadán de
fhreagróirí

Aontaíonn go láidir

Easaontaíonn go láidir

159.

Líon freagróirí

Léirítear i dTáblaí 67 agus 68 thíos an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 13 de
réir catagóir freagróirí.

Tábla 67 Próifíl Freagraí ar Cheist 13 de réir catagóir freagróirí
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Tábla 68 Próifíl Freagraí ar Cheist 13 de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 13

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

Aontaíonn go láidir

41.3

15.5

46.2

41.2

39.1

Aontaíonn

43.4

49.8

34.6

35.3

43.8

Ní aontaíonn ná ní
easaontaíonn

7.2

21.0

#

*

8.5

Easaontaíonn

1.7

9.9

*

*

2.5

Easaontaíonn go
láidir

1.2

#

*

*

1.2

Níl a fhios acu

5.2

#

*

0.0

4.8

4196

414

78

34

4722

Bonn

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.
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160.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 65.3% of the 414 freagróir ar múinteoirí
iad leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir
le ceilt figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh
nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla
67 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag múinteoirí,
gobharnóirí agus ag baill foirne scoile.

161.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 76.5% den 34 freagróir ar Eagraíochtaí iad
leis an mholadh seo Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 67 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag Eagraíochtaí.

162.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 84.7% den 4,196 freagróir ar daltaí iad leis
an mholadh seo. D’easaontaigh, nó d’easaontaigh siad go láidir, 2.9%. Bhí 12.4%
ann nár aontaigh ná nár easaontaigh nó nach raibh a fhios acu.

163.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 80.8% den 78 freagróir ar Tuismitheoirí/
ar den Ghnáthphobal iad leis an mholadh seo Mar gheall ar chód cleachtais agus
polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile
ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh
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go dtí Tábla 67 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag
tuismitheoirí, caomhnóirí agus daoine ar den ghnáthphobal iad.

Ceist 14: Ba chóir do RO cleachtais agus teimpléid deachleachtais a thabhairt do scoileanna
164.

Ceistneoir Iomlán
Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú gur chóir don Roinn samhlacha
dea-chleachtais agus teimpléid a chuimsiú sa treoir a thugtar do scoileanna?

165.

Is sa leagan iomlán den cheistneoir amháin a cuireadh an cheist seo agus ní sa
leagan don duine óg. Chomhlánaigh roinnt daltaí an leagan iomlán den cheistneoir
agus tá anailís déanta ar a dtorthaí thíos ach níl i gceist leis na figiúirí céatadáin,
maidir le freagairtí daltaí, ach an céatadán de na daltaí sin a d’fhreagair don
cheist a cuireadh agus ní an céatadán d’iomlán na ndaltaí a d’fhreagair don
chomhairliúchán ina iomláine.

166.

Léirítear i dTáblaí 69 agus 70 thíos gur aontaigh, nó gur aontaigh siad go láidir,
87.7% den 674 freagróir leis an mholadh seo. Bhí 1.2 ann a d’easaontaigh nó a
d’easaontaigh go láidir. Bhí 11.1% ann nár aontaigh ná nár easaontaigh nó nach
raibh a fhios acu.

Tábla 69 Céatadáin de Fhreagraí ar Cheist 14 ag gach freagróir
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Tábla 70 Próifíl Freagraí ar Cheist 14 ag gach freagróir
Ceist 14

274

40.7

Aontaíonn

317

47.0

50

7.4

Easaontaíonn

#

#

Easaontaíonn go láidir

*

*

25

3.7

674

100.0

Níl a fhios acu
Iomlán

76

Céatadán de
fhreagróirí

Aontaíonn go láidir
Ní aontaíonn ná ní easaontaíonn

167.

Líon freagróirí

Léirítear i dTáblaí 71 agus 72 thíos an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 14 de
réir catagóir freagróirí.

Tábla 71 Próifíl Freagraí ar Cheist 14 ag gach freagróir
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Tábla 72 Próifíl Freagraí ar Cheist 14 de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 14

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

Aontaíonn go láidir

27.7

39.5

57.9

70.6

40.6

Aontaíonn

39.9

53.7

36.8

20.6

47.1

#

#

*

*

7.4

Easaontaíonn

0.0

#

*

0.0

1.0

Easaontaíonn go
láidir

0.0

0.0

0.0

*

0.1

#

*

0.0

*

3.7

148

415

76

34

673

Ní aontaíonn ná ní
easaontaíonn

Níl a fhios acu
Bonn

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.
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168.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 93.2% den 415 freagróir ar múinteoirí iad
leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 71 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag múinteoirí, gobharnóirí agus ag
baill foirne scoile.

169.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 91.2% den 34 freagróir ar Eagraíochtaí
iad leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir
le ceilt figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh
nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla
71 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag múinteoirí,
gobharnóirí agus ag Eagraíochtaí.

170.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 67.6% of the 148 freagróir ar daltaí iad leis
an mholadh seo. D’easaontaigh, nó d’easaontaigh siad go láidir 0%. Níor aontaigh
ná níor easaontaigh 32.4% nó ní raibh a fhios acu.

171.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir 94.7% of the 76 freagróir ar Tuismitheoirí/
den Ghnáthphobal iad leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus
polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile
ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh
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go dtí Tábla 71 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag
tuismitheoirí, caomhnóirí nó daoine ar den ghnáthphobal iad.

Ceist 15: Polasaithe ar leith smachta agus frithbhulaíochta
172.

Ceistneoir Iomlán
Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú gur chóir do scoileanna polasaithe
ar leith Smachta agus Frithbhulaíochta a bheith acu?

173.

Is sa leagan iomlán den cheistneoir amháin a cuireadh an cheist seo agus ní sa
leagan don duine óg. Chomhlánaigh roinnt daltaí an leagan iomlán den cheistneoir
agus tá anailís déanta ar a dtorthaí thíos ach níl i gceist leis na figiúirí céatadáin,
maidir le freagairtí daltaí, ach an céatadán de na daltaí sin a d’fhreagair don
cheist a cuireadh agus ní an céatadán d’iomlán na ndaltaí a d’fhreagair don
chomhairliúchán ina iomláine.

174.

1Léirítear i dTáblaí 73 agus 74 thíos gur aontaigh, nó gur aontaigh siad go láidir,
77.1% den 674 freagróir leis an mholadh seo. Bhí 9.7% ann a d’easaontaigh nó a
d’easaontaigh go láidir. Bhí 13.2% ann nár aontaigh ná nár easaontaigh nó nach
raibh a fhios acu.

Tábla 73 Próifíl Freagraí ar Cheist 15 ag gach freagróir
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Tábla 74 Próifíl Freagraí ar Cheist 15 ag gach freagróir
Ceist 15

80

Céatadán de
fhreagróirí

Aontaíonn go láidir

242

35.9

Aontaíonn

278

41.2

Ní aontaíonn ná ní easaontaíonn

67

9.9

Easaontaíonn

53

7.9

Easaontaíonn go láidir

12

1.8

Níl a fhios acu

22

3.3

674

100.0

Iomlán

175.

Líon freagróirí

Léirítear i dTáblaí 75 agus 76 thíos an briseadh anuas ar fhreagraí ar cheist 15 de
réir catagóir freagróirí.

Tábla 75 Próifíl de Fhreagraí ar Cheist 15 de réir catagóir freagróirí
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Tábla 76 Próifíl Freagraí ar Cheist 15 de réir catagóir freagróirí
Céatadán de fhreagairtí
Ceist 15

Daltaí

Múinteoirí

Tuismitheoirí/
Pobal

Eagraíochtaí

Iomlán

Aontaíonn go láidir

34.0

32.0

48.1

61.8

35.8

Aontaíonn

40.1

45.1

32.5

20.6

41.3

8.8

9.9

#

#

10.0

Easaontaíonn

#

9.6

*

*

7.9

Easaontaíonn go
láidir

*

#

0.0

0.0

1.8

Níl a fhios acu

10.9

*

*

0.0

3.3

Bonn

147

415

77

34

673

Ní aontaíonn ná ní
easaontaíonn

tagraíonn* d’fhigiúirí atá níos lú ná 5, agus céatadáin bunaithe ar uimhreacha atá níos lú ná 5.
tagraíonn # d’fhigiúirí agus do chéatadáin atá ceilte le cosc a chur ar nochtadh uimhreacha beaga in áiteanna
eile.
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176.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 77.1% den 415 freagróir ar múinteoirí iad
leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 75 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag múinteoirí, gobharnóirí agus ag
baill foirne scoile.

177.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 82.4% den 34 freagróir ar Eagraíochtaí iad
leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus polasaí RO maidir le ceilt
figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile ar thoradh dóibh nochtadh
figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh go dtí Tábla 75 mar a bhfuil
léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag Eagraíochtaí.

178.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 74.1% den 147 freagróir ar daltaí iad leis
an mholadh seo. D’easaontaigh, nó d’easaontaigh siad go láidir, 6.2%. Bhí 19.7%
ann nár aontaigh ná nár easaontaigh nó nach raibh a fhios acu.

179.

D’aontaigh, nó d’aontaigh siad go láidir, 80.6% den 77 freagróir ar Tuismitheoirí/
Den ghnáthphobal iad leis an mholadh seo. Mar gheall ar chód cleachtais agus
polasaí RO maidir le ceilt figiúirí agus céatadán atá níos lú ná 5 agus figiúirí eile
ar thoradh dóibh nochtadh figiúirí atá níos lú ná 5, treoraítear an té atá ag léamh
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go dtí Tábla 75 mar a bhfuil léiriú amhairc de gach freagairt don cheist seo ag
tuismitheoirí, caomhnóirí agus daoine ar den ghnáthphobal iad.

Ceist 16: Tionchar an pholasaí ar Alt 75
180.

Ceistneoir Iomlán
An bhfuil grúpaí/daoine aonair ar leith ann ar dócha, dar leat, go rachaidh na
moltaí seo i bhfeidhm orthu; creideamh reiligiúin; tuairim pholaitiúil; grúpa cine;
aois; stádas pósta; claonadh gnéasachta; inscne; míchumas; cleithiúnaithe?

181.

Is sa leagan iomlán den cheistneoir amháin a cuireadh an cheist seo agus ní sa
leagan don duine óg. Chomhlánaigh roinnt daltaí an leagan iomlán den cheistneoir
agus tá anailís déanta ar a dtorthaí thíos ach níl i gceist leis na figiúirí céatadáin,
maidir le freagairtí daltaí, ach an céatadán de na daltaí sin a d’fhreagair don
cheist a cuireadh agus ní an céatadán d’iomlán na ndaltaí a d’fhreagair don
chomhairliúchán ina iomláine.

182.

Ba léir ó na tráchtanna agus ón éagsúlacht leathan sna freagairtí don cheist
seo go raibh cuid mhór freagróirí éiginnte, d’ainneoin an eolais a cuireadh ar
fáil sa doiciméad comhairliúcháin féin, cad é atá i gceist le hAlt 75, na ceanglais
reachtúla a gcuirtear d’iallach ar an Rialtas a chomhlíonadh le comhionannas agus
dea-chaidreamh a chur chun cinn agus cé hiad na catagóirí aitheanta Alt 75.

183.

Dá réir sin, breithneoidh an Roinn na tuairimí seo ach ní chuirfidh siad mórán
béime ar na freagairtí don cheist seo.
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Tábla 77 Freagairtí do Cheist 16
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Catagóir

Líon freagairtí

IS EA

%

NÍ hEA

%

Creideamh Reiligiúin

643

329

51.17

314

48.83

Tuairim Pholaitiúil

637

271

42.54

366

57.46

Grúpa Cine

647

353

54.56

294

45.44

Aois Dhifriúil

640

239

37.34

401

63.13

Stádas Pósta

637

204

32.03

433

67.98

Claonadh
Gnéasachta

641

337

52.57

304

47.43

Inscne

637

229

35.95

408

64.05

Míchumas

642

326

50.78

316

49.22

Cleithiúnaithe

636

223

35.06

413

64.94
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Mír 6:
Na chéad chéimeanna eile ag an Roinn
184.

Ar iarratas ón Roinn, tá an beartas athbhreithnithe ag oifigigh de chuid RO i
bhfianaise na bhfreagairtí a fuarthas. D’ainneoin gur dodhéanta sa tuarascáil seo
gach moladh agus tuairim a tugadh sa chomhairliúchán a chur i láthair, breithníodh
an uile bharúil, trácht agus moladh mar chuid den fhorbairt leanúnach beartais.

185.

Ó na freagairtí a fuarthas, ba léir gur aontaigh bunús fhreagróirí an
chomhairliúcháin, 77.3% den 4,739, go raibh gá - agus buntáistí féideartha - le
sainmhíniú comhaontaithe ar ‘bulaíocht’.

186.

Ó na tuairimí scríofa a tugadh sa chomhairliúchán, ba léir nár thángthas ar aon
chomhaontú ar ábhar cruinn sainmhínithe ar bhulaíocht cé go rabhthas d’aon
tuairim gur den riachtanas sainmhíniú comónta reachtúil. Iarrfaidh an tAire go
mbreithneoidh saineolaithe in Oifig na Comhairle Reachtaíochta agus Oifig
Dlíodóirí na Roinne sainmhíniú a oireann d’fheidhm na reachtaíochta agus an
sainmhíniú a mhol RO mar theimpléad faoi choinne sainmhíniú deiridh.

187.

Tá iarrtha ag an Aire go mbeadh an sainmhíniú seo stóinsithe agus solúbtha go
leor agus go seasfaidh sé an aimsir le go mbeadh sé oiriúnach don fheidhm. Lena
chois seo, ghlac an tAire na freagairtí ó gach catagóir freagróirí go soláthróidh RO
miontreoir a thacóidh leis an sainmhíniú agus leis na bearta a bheas le déanamh
ag scoileanna agus ag gobharnóirí nuair a bhítear ag plé le líomhaintí bulaíochta,
le cumhachtaí agus freagrachtaí scoileanna agus gobharnóirí agus le cearta na
ndaltaí agus na dtuismitheoirí bainteacha. Cuirfear an treoir seo in oiriúint do
dhaltaí, do thuismitheoirí agus do bhaill foirne scoile lena chinntiú go mbíonn gach
páirtí leasmhar ábalta an treoir atá á tairiscint a thuiscint agus tairbhe a bhaint
aisti.

188.

D’aontaigh bunús na bhfreagróirí, 84.5% den 4,740 freagróir gur gá do scoileanna
teagmhas agus na himthosca a spreagann iad a thaifeadadh go lárnach. Bhí na
freagairtí céanna, a bheag nó a mhór, ag na freagróirí sin a chuir isteach tuairimí
scríofa mar fhreagairt don chomhairliúchán. Léireofar tuairimí freagróirí sa treoir
thacaíochta do scoileanna agus in oiriúnú na mbogearraí le haghaidh taifeadta.

189.

D’aontaigh an tAire go gcuimseofar an moladh seo sa reachtaíocht atáthar
a mholadh agus beidh oifigigh i dteagmháil le croípháirtithe leasmhara atá
gníomhach i réimse na bulaíochta agus le gairmithe oideachais a bheas ag úsáid
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an chórais chomh maith le hionadaithe as C2K leis na bogearraí a oiriúnú lena
chinntiú go bhfuil siad fóirsteanach agus gur cuidiú iad leis an mhaorlathas i
scoileanna a laghdú.
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190.

D’aontaigh 82.9% den 4,723 freagróir leis an mholadh gur chóir go n-ainmneofaí
gobharnóir amháin nó níos mó as bord gobharnóirí gach scoile ar a mbeadh
freagracht as polasaithe agus cleachtais frithbhulaíochta na scoile.

191.

Breithníodh na barúlacha a cuireadh in iúl sna tuairimí scríofa maidir leis an
mholadh seo agus tá sé beartaithe treoir a thabhairt do scoileanna agus do
chomhaltaí boird faoin mholadh seo agus faoi cad is dea-chleachtas ann.

192.

Is eol don Aire nach ionann bunreacht gach bord Gobharnóirí i ngach scoil agus,
mar sin de, d’aontaigh sé gur chóir go mbeadh de sholúbthacht ag gach Bord an
Gobharnóir is iomchuí maidir lena mbunreacht agus ballraíocht féin a ainmniú.

193.

B’ábhar sásaimh don Aire an líon freagairtí don chomhairliúchán agus go háirithe
an líon suntasach daltaí a shocraigh go bhfreagródh siad don chomhairliúchán
beartais agus an t-aiseolas dearfach ar na trí mholadh beartais.

194.

Tá an tAire buíoch díobh siúd uilig a chuir le múnlú na moltaí beartais, as an am
agus an dua a ghlacadh na moltaí a mheas agus a dtuairimí a roinnt. Breithnigh an
tAire na freagairtí comhairliúcháin go hiomlán ionas go múnlófaí na moltaí deiridh
beartais.

195.

Is é an cinneadh atá déanta ag an Aire go n-iarrfaidh sé comhaontú an
Fheidhmeannais le Bille a dhréachtú ar na moltaí comhlánaithe beartais ar rún dó
a chur os comhair an Tionóil laistigh den mhandáid reatha.
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IARSCRÍBHINN A
Liosta Ceisteanna atá i gCeistneoir Comhairliúchán Dul i nGleic
leis an Bhulaíocht i Scoileanna agus na ceisteanna sa leagan
Comhfhreagracha don Duine Óg folínithe
C1:

Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis an mholadh le ‘bulaíocht’ a
shainmhíniú sa reachtaíocht mar;
“Is é is bulaíocht ann úsáid leantach d’aon turas gníomhartha nó
neamhghníomhartha fisiciúla, labhartha, leictreonacha, scríofa nó síceolaíocha, nó
teaglaim díobh, ag dalta amháin nó níos mó in éadan dalta aonair nó grúpa daltaí
agus é beartaithe aige/aici/acu gurb é an toradh: gortú, dochar, eagla, ciapadh, nó
drochthionchar a bheith acu ar chearta nó ar riachtanais an dalta sin nó an ghrúpa
daltaí sin”?

An aontaíonn tú gur chóir an chiall atá le bulaíocht a mhíniú sa dlí ?
C2:

Cá mhéad a chreideann tú nár chóir an bhulaíocht a shainmhíniú go dleathach
ach an sainmhíniú foclóra a choinneáil mar atá sa Shorter Oxford Dictionary mar “feidhm a bhaint as láidreacht nó tionchar níos mó le duine a imeaglú le brú orthu
rud éigin a dhéanamh”?

C3:

Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis an mholadh gur chóir don
Roinn treoir a eisiúint do scoileanna le cur le sainmhíniú ar bith ar an bhulaíocht?

C4:

Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis an mholadh tagairt do ghrúpa
Alt 75 a chuimsiú i sceideal a ghabhann leis an reachtaíocht ?

C5:

Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú go mbíonn iompraíocht
bhulaíochta leantach agus gur chóir plé le teagmhas aonair idir daltaí mar shárú
smachta agus ní mar bhulaíocht mura n-athdhéanfar é?

An aontaíonn tú nach bulaíocht í iompraíocht chiapach nó neamhchuidiúil ach
amháin má tharlaíonn sí níos mó ná uair amháin?
C6:

Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis an mholadh gur chóir nach
mbainfeadh an reachtaíocht ach le hidirghníomhú idir daltaí agus gan múinteoirí
agus baill foirne a chuimsiú?
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An aontaíonn tú gur idir dhaltaí a tharlaíonn bulaíocht agus nach bhfuil
an dóigh a gcaitheann baill foirne nó múinteoirí le daltaí nó an dóigh a
gcaitheann daltaí leo san áireamh?
C7:

Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis an mholadh gur chóir don
Roinn a thuilleadh treorach a eisiúint do scoileanna maidir leis an bhunábhar ba
chóir a chuimsiú ina bpolasaí frithbhulaíochta?

C8:

Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis an mholadh gur chóir go
mbeadh d’iallach ar scoileanna an spreagthach, freagairt agus torthaí a bhaineann
le gach teagmhas bulaíochta i scoileanna a thaifeadadh?

An aontaíonn tú gur chóir do scoileanna taifead a choinneáil den dóigh ar
tharla an bhulaíocht, cad chuige ar tharla sí agus mar a réitíodh í?
C9:

Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis an mholadh gur chóir do gach
scoil córas comónta TF a úsáid le sonraí a bhailiú ar theagmhais bulaíochta?

C10:

Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú gur le leas scoileanna, a bheadh
taifeadadh aonfhoirmeach teagmhais bulaíochta, na fachtóirí a spreagann iad
agus na bearta a dhéantar ina leith le monatóireacht a dhéanamh ar a fheabhas a
éiríonn lena bpolasaithe frithbhulaíochta?

An aontaíonn tú go gcuideodh taifeadadh mionsonraí bulaíochta le
scoileanna an bhulaíocht a laghdú amach anseo ?
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C11:

Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú gur cuidiú é don Roinn agus don
Údarás Oideachais nua, taifeadadh aonfhoirmeach teagmhais bulaíochta, na
himthosca a spreagann iad agus na bearta a dhéantar ina leith le méid foriomlán
agus nádúr na bulaíochta i scoileanna a mhonatóiriú níos éifeachtaí?

C12:

An aontaíonn tú gur chóir do scoileanna a bheith freagrach as smachtú daltaí a
bhíonn i mbun ‘Cibearbhulaíochta’ sna himthosca seo a leanas; Nuair a tharlaíonn
sí le linn uaireanta scoile; Nuair a tharlaíonn sí agus trealamh na scoile in úsáid;
Nuair a tharlaíonn sí in áitreabh na scoile; I ngach teagmhas idir daltaí le linn am
téarma (fiú taobh amuigh d’uaireanta scoile)?
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An aontaíonn tú gur do scoileanna bheith ábalta stop a chur le bulaíocht ar
líne; nuair a tharlaíonn sí le linn uaireanta scoile; nuair a tharlaíonn sí agus
trealamh scoile in úsáid; nuair a tharlaíonn sí ar scoil; ag am ar bith ach
amháin le linn saoire scoile?
C13:

Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis an mholadh gur chóir do
Bhoird Gobharnóirí gobharnóir amháin nó níos mó a cheapadh le freagracht a
bheith orthu as polasaithe scoile ar an bhulaíocht agus as a gcur i bhfeidhm?

An aontaíonn tú gur chóir go mbeadh ball amháin nó níos mó de Bhord na
nGobharnóirí a bheith freagrach as stop a chur leis an bhulaíocht?
C14:

Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú gur chóir don Roinn samhlacha
dea-chleachtais agus teimpléid a chuimsiú sa treoir a thugtar do scoileanna?

C15:

Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú gur chóir do scoileanna polasaithe
ar leith Smachta agus Frithbhulaíochta a bheith acu?

C16:

Tionchar Alt 75 - An bhfuil grúpaí/daoine aonair ar leith ar dócha, dar leat, go
rachaidh na moltaí seo i bhfeidhm orthu?

C17:

San Iomlán-Tuairimi ar bith Eile?

San Iomlán-Tuairimi ar bith Eile?
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IARSCRÍBHINN B
Ball-Eagraíochtaí NIABF
Action for Children
Barnardo’s, Tuaisceart Éireann
Bord Oideachais agus Leabharlann Bhéal Feirste
BELONG
Gay and Lesbian Youth NI
Community Relations in Schools
An Roinn Oideachais
Luath-Bhlianta
Fostering Network
Bord Oideachais agus Leabharlann an Deiscirt
Mencap
NASUWT
National Children’s Bureau
National Deaf Children’s Society
Bord Oideachais agus Leabharlann an Oir-Thuaiscirt
Comhairle TÉ um Mionlaigh Eitneacha
Comhairle TÉ um Oideachas Imeasctha
NSPCC
Parenting NI
Tionscadal Rainbow
Save the Children
Bord Oideachais agus Leabharlann an Oir-Dheiscirt
UCET/Coláiste Ollscoile an tSrutháin Mhilis
Bord Oideachais agus Leabharlann an Iarthair
Is breathnóir de chuid NIABF Choimisinéir TÉ do Pháistí agus Daoine Óga (NICCY)
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IARSCRÍBHINN C
Liosta freagairtí ag daltaí, baill foirne nó Gobharnóirí a
roghnaigh iad féin a shainaithint go mbaineann siad le scoil
ar leith
1.

Academy P/S, Tamhnaigh Naomh

2.

Antrim Grammar, Aontroim

3.

Ashfield Boys’ H/S, Béal Feirste

4.

Ashfield Girls’ H/S, Béal Feirste

5.

Abbey Christian Brothers Grammar, An tIúr

6.

Assumption Grammar, Baile na hInse

7.

Ballycastle H/S, Baile an Chaistil

8.

Ballyclare High School, Bealach Cláir

9.

Ballyclare Secondary, Bealach Cláir

10.

Ballycraigy P/S, Aontroim

11.

Ballymena Academy, An Baile Meánach

12.

Ballymena P/S, An Baile Meánach

13.

Ballymoney H/S, Baile Monaidh

14.

Ballyoran P/S, Craigavon

15.

Ballysally P/S, Cúil Raithin

16.

Ballywalter P/S, Baile Walter

17.

Banbridge Academy, Droichead na Banna

18.

Banbridge H/S, Droichead na Banna

19.

Beechlawn Special School, Cromghlinn

20.

Belfast High School, Béal Feirste

21.

Belfast Model School for Girls, Béal Feirste

22.

Bloomfield Collegiate, Béal Feirste

23.

Botanic P/S, Béal Feirste

24.

Bridge IPS, Droichead na Banna

25.

Broadbridge P/S, Doire
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26.

Cambridge House Grammar School, An Baile Meánach

27.

Carrick P/S, An Lorgain

28.

Carrick P/S, An Pointe

29.

Carrickfergus College, Carraig Fhearghais

30.

Carrickfergus Grammar, Carraig Fhearghais

31.

Carrickfergus Model P/S, Carraig Fhearghais

32.

Carrs Glen P/S, Béal Feirste

33.

City Of Armagh H/S, Ard Mhacha

34.

Clifton Special School, Beannchar

35.

Clounagh Junior High School, Port an Dúnáin

36.

Coláiste Feirste, Béal Feirste

37.

Comber H/S, Baile Nua na hArda

38.

Cookstown H/S, An Chorr Chríochach

39.

Cookstown P/S, An Chorr Chríochach

40.

Crawfordsburn P/S, Beannchar

41.

Crumlin Intergrate College, Cromghlinn

42.

Culrow P/S, Cúil Raithin

43.

Dalriada School, Baile Monaidh

44.

Dominican College, Béal Feirste

45.

Dominican College, Port Stíobhaird

46.

Down H/S, Dún Pádraig

47.

Dromara P/S, Droim Bearach

48.

Drumahoe P/S, Doire

49.

Drumcree College, Port an Dúnáin

50.

Drumglass H/S, Dún Geanainn

51.

Drumragh Integrated College, An Ómaigh

52.

Dunclug College, An Baile Meánach

53.

Dungannon P/S, Dún Geanainn

54.

Dundonald H/S, Béal Feirste

55.

Dunseverick P/S, Aontroim
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56.

Eglinton P/S, Doire

57.

Evish P/S, An Srath Bán

58.

Finaghy P/S, Béal Feirste

59.

Foyle College, Doire

60.

Friends School, Lios na gCearrbhach

61.

Gaelscoil Léim an Mhadaidh, Léim an Mhadaidh

62.

Gaelscoil Uí Dhochartaigh, An Srath Bán

63.

Glastry College, Baile Nua na hArda

64.

Glendermott P/S, Doire

65.

Glenola Collegiate, Beannchar

66.

Gortin P/S, An Ómaigh

67.

Grosvenor Grammar School, Béal Feirste

68.

Harding Memorial P/S, Béal Feirste

69.

Hart memorial P/S, Port an Dúnáin

70.

Hollybrush P/S, Doire

71.

Holy Cross College, An Srath Bán

72.

Holy Family P/S, Doire

73.

Holy Trinity College, An Corr Chríochach

74.

Hunterhouse College, Béal Feirste

75.

Integrated College, Dún Geanainn

76.

John Paul II P/S, Béal Feirste

77.

Killowen P/S, Cúil Raithin

78.

Kings Park P/S, An Lorgain

79.

King’s Park P/S, Baile Nua na Mainistreach

80.

Knockahollet P/S, An Baile Meánach

81.

Knockloughrim P/S, Machaire Fíolta

82.

Lack P/S, Inis Ceithleann

83.

Landhead P/S, Baile Monaidh

84.

Larne Grammar School, Latharna

85.

Leadhill P/S, Béal Feirste
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86.

Limavady H/S, Léim an Mhadaidh

87.

Limavady Grammar School, Léim an Mhadaidh

88.

Lisbellaw P/S, Inis Ceithleann

89.

Lismore Comprehensive, Craigavon

90.

Lisneal College, Doire

91.

Lissan P/S, An Corr Chríochach

92.

Little Flower, Béal Feirste

93.

Loreto Convent Grammar

94.

Loughash P/S, An Srath Bán

95.

Lumen Christi College, Doire

96.

Lurgan College, Craigavon

97.

Lurgan Junior H/S, An Lorgain

98.

Markethill H/S, Ard Mhacha

99.

Mercy P/S, Béal Feirste

100.

Methodist College, Béal Feirste

101.

Mitchell House Special School, Béal Feirste

102.

Monkstown Community School, Baile Nua na Mainistreach

103.

Mount Lourdes Grammar School, Inis Ceithleann

104.

Mount St Catherines P/S, Ard Mhacha

105.

Mullaglass P/S, An tIúr

106.

Newbridge Integrated College, Droichead na Banna

107.

Newry H/S, An tIúr

108.

Olderfleet P/S, Latharna

109.

Omagh Academy, An Ómaigh

110.

Omagh H/S, An Ómaigh

111.

Our Lady and St Patrick’s College, An Cnoc, Béal Feirste

112.

Our Lady’s Grammar School, An tIúr

113.

Portadown College, Port an Dúnáin

114.

Poyntzpass P/S, An tIúr

115.

Presentation P/S, Craigavon
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116.

Primate Dixon P/S, Oileán an Ghuail

117.

Priory Integrated College, Ard Mhic Násca

118.

Rainey Endowed School, Machaire Fíolta

119.

Rathcoole P/S, Baile Nua na Mainistreach

120.

Rathmore Grammar, Béal Feirste

121.

Rathore School, An tIúr

122.

Recarson P/S, An Ómaigh

123.

Rossmar School, Léim an Mhadaidh

124.

Royal Belfast Academical Institution, Béal Feirste

125.

Sacred Heart Grammar School, An tIúr

126.

Saintfield H/S, Tamhnaigh Naomh

127.

Saints and Scholars IPS, Ard Mhacha

128.

Shimna Integrated College, Caisleán Nua

129.

Sperrin Integrated College, Machaire Fíolta

130.

Strabane Controlled P/S, An Srath Bán

131.

Straidbilly P/S, Baile Monaidh

132.

St Benedict’s College, Baile Raghnaill

133.

St Bernard’s P/S, Baile Nua na Mainistreach

134.

St Brendan’s P/S, Craigavon

135.

St Bride’s P/S, Béal Feirste

136.

St Brigids H/S Ard Mhacha

137.

St Clare’s Abbey P/S, An tIúr

138.

St Colmans, Baile na hInse

139.

St Colman’s College, An tIúr

140.

St Colmcille’s P/S, Clóidigh

141.

St Columb’s College, Doire

142.

St Columbanus’ College, Beannchar

143.

St Dominic’s College, Béal Feirste

144.

St Eugene’s P/S, Doire

145.

St Finlough’s P/S, Baile Uí Cheallaigh

97

Tuarascáil Achomair ar Fhreagairtí don Chomhairliúchán

98

146.

St Francis P/S, Achadh Dearg

147.

St Gerards School, Béal Feirste

148.

St Genevive’s H/S, Béal Feirste

149.

St John’s P/S, Doire

150.

St Joseph’s P/S, Lios na gCearrbhach

151.

St Joesph’s College, Doire

152.

St Joseph’s College, Béal Feirste

153.

St Joseph’s Convent P/S, An tIúr

154.

St Killian’s College, An Baile Meánach

155.

St Louis Grammar School, An tIúr

156.

St Louise’s College, Béal Feirste

157.

St Malachy’s College, Béal Feirste

158.

St Malachy’s High School, Caisleán Uidhlín

159.

St Malachy’s P/S, Camloch

160.

St Malachy’s P/S, Cúil Raithin

161.

St Mark’s High School, An Pointe

162.

St Mary’s, Léim an Mhadaidh

163.

St Mary’s Grammar, Machaire Fíolta

164.

St Mary’s CBGS, Béal Feirste

165.

St Mary’s P/S, Dunamore, An Corr Chríochach

166.

St Mary’s P/S, An Chraobh

167.

St Mary’s P/S, Machaire Rátha

168.

St Mary’s P/S, Machaire Fíolta

169.

St Mary’s P/S, Baile Nua an Bhuitléirigh

170.

St Mary’s H/S, Ard Ghlais

171.

St Mary’s College, Doire

172.

St Patrick’s and St Brigid’s P/S, Baile an Chaistil

173.

St Patrick’s Academy, Dún Geanainn

174.

St Patrick’s Grammar, Dún Pádraig

175.

St Patrick’s P/S, Achadh Galláin
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176.

St Patrick’s P/S, Machaire Rátha

177.

St Patrick’s P/S, An tIúr

178.

St Patrick’s College, Dún Geimhin

179.

St Patrick’s College, Dún Geanainn

180.

St Patrick’s P/S, Legamaddy, Dún Pádraig

181.

St Paul’s H/S, Bessbrook, An tIúr

182.

St Peter’s P/S

183.

St Peter’s P/S An tIúr

184.

St Peter’s and St Paul’s P/S, An Forghleann

185.

St Roses Dominican College, Béal Feirste

186.

St Therese of Lisieux, Béal Feirste

187.

St Theresa’s P/S, An Lorgain

188.

St Teresa’s P/S, An Ómaigh

189.

Strabane Academy, An Srath Bán

190.

Strathearn Grammar School, Béal Feirste

191.

Sullivan Upper School, Ard Mhic Násca

192.

Tandragee Junior High, Tóin re Gaoith

193.

Tempo P/S, Inis Ceithleann

194.

The Irish Society P/S, Cúil Raithin

195.

The Royal School, Ard Mhacha

196.

The Royal School, Dún Geanainn

197.

Thornhill College, Doire

198.

Tildarg Primary School, Ballyclare

199.

Tonagh P/S, Lios na gCearrbhach

200.

Ulidia Integrated College, Carraigh Fhearghais

201.

Wallace High School, Lios na gCearrbhach

202.

Wellington College, Béal Feirste

203.

West Winds P/S, Baile Nua na hArda
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IARSCRÍBHINN D
Liosta freagairtí ag Eagraíochtaí a roghnaigh iad féin a aithint
mar fhreagróirí
1.

Comhairle Buirge Aontroma

2.

Association of School and College Leaders

3.

Association of Teachers and Lecturers

4.

IArd-Aighne Thuaisceart Éireann

5.

Barnardos TÉ

6.

BELONG TÉ/ Step TÉ

7.

CCSM

8.

Changing faces

9.

Children’s Law Centre

10.

Chinese Community Association- Wah Hep

11.

Clan Mor Sure Start

12.

Community Restorative Justice Ireland

13.

Consultation Institute

14.

Comhairle na Scoileanna Caitliceacha faoi Chothabháil

15.

Disability Action

16.

Luath-Bhlianta

17.

Coimisiún Comhionannais Thuaisceart Éireann

18.

Institute for Conflict Research

19.

An Ciste um Oideachas Imeasctha

20.

MENCAP

21.

NAHT (TÉ)

22.

National Association for Special Educational Needs (TÉ)

23.

National Children’s Bureau TÉ

24.

Newtownabbey Educational Guidance Centre

25.

NEXUS NI

26.

Northern Ireland Anti Bullying Forum members
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27.

Coimisiún Thuaisceart Éireann um Chearta an Duine

28.

NIACRO

29.

NICCY

30.

Comhairle TÉ um Mionlaigh Eitneacha

31.

NI Youth Forum

32.

Bord Oideachais agus Leabharlann an Oir-Thuaiscirt

33.

NSPCC

34.

OPT Online

35.

Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann

36.

Portadown Technical College (Pupils)

37.

Public Health Agency

38.

Restorative Justice Forum

39.

Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste

40.

Bord Oideachais agus Leabharlann an Oir-Dheiscirt

41.

South Tyrone Empowerment Programme

42.

Bord Oideachais agus Leabharlann an Deiscirt

43.

Southern Regional College, Newry (Pupils)

44.

Coláiste Ollscoile an tSrutháin Mhilis

45.

Tereze Ltd

46.

Tionscadal Rainbow

47.

Ulster Teachers Union

48.

Ulster Unionist Party

49.

VOYPIC

50.

Bord Oideachais agus Leabharlann an Iarthair

51.

Women’s Forum Northern Ireland
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