
·Bí réalaíoch faoin méid is féidir a
bhaint amach laistigh de lá amháin

 

Faigh amach an bealach is fóirsteanaí
duit chun staidéar a dhéanamh 

Déan iarracht gan comparáid a
dhéanamh idir tú féin agus daoine eile

Tóg sosanna rialta chun scíth a
thabhairt d’inchinn

Déan iarracht ithe, codladh go maith agus a
lán uisce a ól chun tú féin a choinneáil

hiodráitithe.

Cuir pleanálaí laethúil le chéile chun
staidéar agus féinchúram a bhainistiú.

         Scríobh le peann luaidhe - scrios agus úsáid arís
               Thiocfadh leat leabhar nótaí a úsáid chun éagsúlacht a chruthú
                    Cuimhnigh ar ghníomh féinchúraim a chur leis gach lá
Thiocfadh leat seinnliosta amhrán a íoslódáil chun éisteacht leo agus tú i mbun staidéir

 

Déan liosta de na rudaí is gá duit a

dhéanamh a chur le chéile chun

ullmhú do do scrúduithe? Tá scrúduithe tábhachtach ach ní hiad an t-aon
bhealach amháin atá ann chun rath a mheas.

Ní féidir do scileanna agus do cháilíochtaí a
mheas trí thorthaí scrúduithe a úsáid

Breathnaíonn fostóirí ar do scileanna agus do
thréithe pearsanta - ní amháin ar do ghráid

Tá teorainn ama le
scrúduithe; tiocfaidh

siad chun deiridh!

An Leabhar
Beag ar

Chuidiú le Strus
 Scrúdaithe
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Nuair a oibríonn tú i dtreo
scrúduithe seans go mothóidh tú

faoi strus agus go mbeadh go
leor imní ort.

 
Gnáthfhreagairt is ea í seo, ach

in amanna seans go mothódh
muid míchompordach de bharr

strus scrúdaithe agus go mbeadh
tionchar aige ar choladh agus ar

itheachán. 
 

 Cuideoidh an leabhrán seo leat
teacht ar rudaí is féidir leat a

dhéanamh chun tacú leat leis na
mothúcháin agus na freagartha

seo.
 

Leideanna
d’athbhreithniú Pleanálaí Laethúil - Gníomh

TosaíochtaíBí Stuama faoi
Am 

 
Bunriachtanais
do Scrúduithe

Tabhair cuairt ar BBC
Bitesize chun chomhairle a
fháil i dtaca le déileáil le lá

an scrúdaithe
 

SCAN CÓID QR LE DO CHEAMARA GUTHÁIN 
CHUN AN NASC A OSCAILT
Nó cliceáil an bosca QR má tá tú ar líne.

chun tuilleadh
smaointe
 a fháil

https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zng2vk7
https://www.youngminds.org.uk/young-person/coping-with-life/exam-stress/


Tú
?

Liosta Miongháire 
Scríobh síos rudaí a bhfuil spraoi

leo nó rudaí a chuireann biseach

ort agus tú á ndéanamh!
 

Baineann
féinchúram le

haire a thabhairt
duit féin!

  
Tá sé tábhachtach aire a

thabhairt duit féin, leis an
eolas a leanas gheobhaidh
tú tacaíocht chun é sin a

dhéanamh!
 

SCAN CÓID QR LE DO CHEAMARA GUTHÁIN
CHUN AN NASC A OSCAILT
Nó cliceáil an bosca QR má tá tú ar líne.

Tá acmhainní iontacha
eile ag Childline le

fiosrú!

Cairde

5 Bhealach i dtreo Folláine
 

Tá roinnt mhór taighde eolaíochta
déanta ina léirítear go dtiocfaidh
feabhas ar ár sláinte intinne má
dhéanfaidh muid na 5 rud seo.

  
 

   1. Tar le chéile
   2. Bí gníomhach
   3. Lean leis an fhoghlaim
   4. Cuidigh le daoine eile
   5. Tabhair aird

Análú Ceathartha

Má tá buairt ort nó má mhothaíonn tú
trína chéile seans go mbeadh an

cleachtadh análaithe seo ina chuidiú
mhór agat.

Ionanálaigh

Easanálaigh

F
a
n
 

F
a
n
 

Is maith an rud é gréasán
tacaíochta a bheith agat - Cé leis a
labhraíonn tú nuair atá cuidiú de

dhíth ort?
 Teaghlach

Mo Scoil 
 Roinnt eolas

iontach maidir le
lá na dtorthaí

agus is cinnte gur
fiú é a bhreathnú! 

 

An dóigh le
gearradh agus le

filleadh

An Leabhar
Beag ar Chuidiú
le Féinchúram

Struis
Scrúdaithe

 
 

Do Dhaoine Óga

https://www.mindkit.org.uk/5-ways-to-wellbeing/
https://drive.google.com/file/d/16hTW0-r52YYZIGh5IFPnROLapgl3VKnD/view?usp=sharing
https://www.youngminds.org.uk/young-person/blog/exam-results-stress-advice-for-young-people/
https://www.childline.org.uk/info-advice/school-college-and-work/school-college/preparing-exams/
https://cypsp.hscni.net/youth-wellness-web/
https://drive.google.com/file/d/1FvdHiBtIgE3J2OrQo3C5AHKJKDnMqxDw/view?usp=drivesdk

