
 

 

 

BEARTAS SCOILE DON CHIANFHOGHLAIM 

 

RÉAMHRÁ 
Mar Fhreagra ar na hamanna eisceachtiúl atá linn i láthair na huaire, cuireadh an plean seo le chéile 
chun leagan amach cén chaoi ina gcothófar an nasc idir an scoil agus an baile.  Má tharláionn dúnadh 
scoile eile (leath-dhúnadh nó dúnadh iomlán), tá sé beartaithe againn cumarsáid le daltaí a 
choinneáil ar chúpla bealach.   
Aithnímid go bhfuil dlúthbhaint ag sábháilteacht idirlín leis an bpróiséas seo agus cuireann ábhar na 
cáipéise seo foireann agus daltaí na scoile a chosaint agus cianfhoghlaim agus cianmhúinteoireacht 
idir láimhe.    
Ní dhéanann an beartas seo sárú ar an bPolasaí Úsáid Inghlactha.  Ba chóir an polasaí seo a léamh i 
gcomhpháirt le Cód Iompair na Scoile agus an Beartas Frith-bhulaíochta.  
Leagtar dualgas ar scoileanna uile i leith leasa na ndaltaí sa scoil.  Déanann an beartas seo, mar sin, 
iarracht a chinntiú go bhfuil an chianfhoghlaim sábháilte do na foghlaimeoirí agus go bhfuil eolas 
pearsanta cosanta ag reachtaíocht GDPR.  Is gá do scoileanna a chinntiú go dtarlaíonn an fhoghlaim i 
mbealach ina léirítear meas agus a bhíonn cothrom. 
Tá an beartas seo ag rith le comhairle na Roinne Oideachais agus Scileanna sa cháipéis Guidance on 
Continuity of Schooling May 2020.  Rinneadh athbhreithniú ar an mbeartas nuair a d’eisigh an Rialtas 
Guidance on Remote Learning in a COVID-19 Context: September – December 2020.   
Cuireadh an beartas le chéile ag foireann teagaisc na scoile i gcomhar le Coiste na dTuismitheoirí 
agus leis an mBord Bainistíochta. 

 

 

AIDHMEANNA 
Is iad na haidhmeanna a bhaineann leis an mbeartas seo ná: 

 Treoir chinnte a chur ar fáil do phobal na scoile maidir leis an gcianfhoghlaim i nGaelscoil 
Mhic Aodha 

 Leanúnachas sa chur chuige a chinntiú idir ranganna éagsúla 
 Treoir a chur ar fáil d’fhoireann scoile i gcásanna éagsúla cianfhoghlama 
 Cinnidh scoile a thaifead go cruinn  
 Freastal cuimsitheach a dhéanamh ar dhaltaí na scoile I gcásanna dúnadh scoile 
 Freagrachtaí foirne a shoiléiriú 

 

  



 

 

TREOIR DO CHUMARSÁID ÉIFEACHTACH AR-LÍNE 
1. Ní chóir riamh taifead físe a dhéanamh de ghlaonna fíorúla.  
2. Táthar ag súil go n-iompróidh baill foirne, clanna agus daltaí iad féin ar bhealach oiriúnach, 

sábháilte, cineálta a léiríonn meas ar-líne. 
3. Tá dualgas ar thuismitheoirí/chaomhnóirí feitheoireacht a dhéanamh ar pháistí agus iad ag 

obair ar-líne agus le cinntiú go mbíonn obair a chuirtear ar aghaidh oiriúnach. 
4. Déanfaidh baill foirne teagmháil le daltaí agus a gclanna ag úsáid Seesaw, rphoist scoile nó tríd 

an aip scoile Aladdin Connect. 
5. Beidh feidhm oideachasúil nó cumarsáide amháin le teagmháil le clanna. 
6. Déanfar cumarsáid trí chláir molta scoile amháin (Seesaw nó Aladdin) 
7. Lorgófar cead tuismitheora/caomhnóra roimh chlár a úsáid. 
8. Do ghlaonna Zoom/físe, glactar le cead an tuismitheora mar is chuig tuismitheoirí a chuirfear 

an nasc ceangailte.  Glactar le cead an tuismitheora, má ghlacann an páiste páirt sa ghlaoch. 
9. Ar chúinsí slándála, cuirfear pasfhocail chuig clanna nuair a oireann. 
10. Ní ghlacfaigh Gaelscoil Mhic Aodha freagracht as sábháilteacht na gclár ar-líne sa chás go 

dtagtar salach orthu. 
 

CLÁIR SCOILE AGUS SHÓISIALTA 
Bainfear leas as na cláir Aladdin Connect, Seesaw agus Zoom.   
Eagraítear GSuite for Education do chumarsáid foirne agus tá seoladh ríomhphoist scoile tugtha do 
gach ball foirne. 

Aip Aladdin Connect  
Déanfaidh an fhoireann teagmháil rialta le tuismitheoirí agus le daltaí ar an aip scoile.  Iarrtar ar gach 
clann sa scoil an aip a íoslódáil agus a sheiceáil go rialta d’uasdátaithe scoile agus d’eolas tábhachtach.  
I gcás dúnadh scoile, is é seo an clár ar a ndéanfar teagmháil le tuismitheoirí.  Déanfar deileáil le 
hiarratais/ceisteanna tuismitheora i rith amanna scoile amháin (9.00r.n – 2.40 i.n.) agus ba chóir go 
mbainfeadh a leithéad le teagasc agus foghlaim an dalta amháin.     
  



 

 

Seesaw  
Seesaw Class App a bheidh in úsáid do na daltaí chun gur féidir leo rochtain a fháil ar an bhfillteán 
foghlama aonair agus obair a chur chuig an múinteoir.  Bainfear leas an an gclár seo ó Naíonáin Bheaga 
– Rang 6 agus cuirfear cód QR abhaile chuig tuismitheoirí san Fhillteán Foghlama Baile.  Lorgófar cead 
don aip seo roimhré tríd an gcóras scoile Aladdin.  Tabharfar cód aonair don uile pháiste.  Cuirfear cuid 
ceachtanna reámh-thaifeadta ar fáil do na daltaí ar Seesaw.   

TREOIR DON CHIANTHEAGASC AGUS DON CHIANFHOGHLAIM 
Treoir do thuismitheoirí/chaomhnóirí 

1. Tá freagracht ar thuismitheoirí/chaomhnóirí féitheoireacht a dhéanamh ar na páistí agus iad 
ag obair ar-líne.   

2. Déan seicáil ar an obair a chuirtear chuig an múinteoir le cinntiú go bhfuil sé oiriúnach. 
3. Déan tagairt rialta do shábháilteacht ar-líne le do pháiste. 
4. Iarrtar ar thuismitheoirí/chaomhnóirí a chinntiú go leanann a bpáistí an treoir do dhaltaí 

(thíos). 
5. Labhairt leis an bpáiste faoin obair go rialta agus súil a choinneáil ar an obair atá idir láimhe. 
6. Tugtar tús áit do shláinte agus leas gach éinne.  Is féidir le cúinsí athrú go tapaidh dúinn uile, 

idir fhoireann agus tuismitheoirí, agus is cóir a bheith ciallmhar i leith na scolaíochta agus 
cinntiú nach bhfuil obair scoile ag teacht salach ar chúrsaí sláinte.  Tá an príomh-chúram 
oideachasúil ar thuismitheoirí/chaomhnóirí agus is fúibhse atá an rogha ag deireadh thiar 
thall.  Molaimid beagán oibre scoile a dhéanamh gach lá ar mhaithe le structúr agus ní 
iarraimid ar einne ach a ndícheall a dhéanamh.  
 

Treoir do dhaltaí 
1. Déan seic ar an obair mholta gach seachtain 
2. Déan cumarsáid leis an múinteoir ranga laistigh d’amanna scoile 
3. Leanfar an ghnáth-fhéilire scoile 
4. Gabhann na beartais thíos leis an gcianfhoghlaim: 

a. Cód Iompair na scoile 
b. Beartais Frith-bhulaíochta na scoile 
c. Polasaí Úsáid Inghlactha Idirlín 

Obair a chur ar aghaidh: 
 Cuir obair agus pictiúir oiriúnacha ar aghaidh – iarr ar dhuine fásta súil a chaitheamh air 

roimhré.   
 Bain úsáid as focail chairdiúla agus chineálta. 

 

Leanann deachleachtais sa mhúinteoireacht agus san fhoghlaim agus táthar ag súil go gcuirfidh daltaí 
obair ar ard-chaighdéan ar aghaid ag rith lena gcumas pearsanta.   
  

  



 

 

Treoir do Mhúinteoirí agus CRSí 

1. Déan seicáil ar an obair  
2. Déanfar cumarsáid i rith amanna scoile amháin 
3. Leanfar leis an ngnáthfhéilire scoile 
4. Baineann na beartais scoile seo leis an gcianteagasc: 

a. Caomhnú Páistí 
b. Polasaí um Chosaint Sonraí 

5. Leanann deachleachtais sa mhúinteoireacht agus san fhoghlaim agus táthar ag súil go gcuirfidh 
daltaí obair ar ardchaighdéan ar aghaidh ag rith lena gcumas pearsanta.   

 

OIDEACHAS SPEISIALTA 
I gcásanna dúnta scoile, táthar ag súil go leanfaidh an fhoireann oideachas speisialta (múinteoirí OS 
agus cúntóirí riachtanais speisialta) ar aghaidh ag obair leis na páistí mar is gnáth.  Ba chóir do na 
múinteoirí oideachas speisialta dul I gcomhairle leis an múinteoir ranga agus clár oibre á leagan 
amach do na daltaí/grúpaí chun iomarca a sheachaint.   Is cóir freastal a dhéanamh ar riachtanais na 
ndaltaí faoi mar a dhéantar ar scoil – gníomhaíochtaí céadfacha, mion-luaileacha, srl. 
 
Ba chóir do na Cúntóirí Riachtanais Speisialta treoir an mhúinteora ranga a leanúint maidir le 
tacaíocht do na daltaí faoina gcúram.  Táthar ag súil le cumarsáid seachtainiúil leis na daltaí ó CRS. 
 
 
DÚNADH SCOILE 
Is iomaí bealach gur féidir le dúnadh scoile tarlú i rith na scoilbhliana (dúnadh iomlán nó páirt-
dúnadh) agus tá na socruithe éagsúla sonraithe sa chlár thíos.  San uile chás, tógfar na nithe seo a 
leanas san áireamh: 
 

 Cumarsáid agus teagmháil rialta le daltaí 
 Meascán den fhoghlaim threoraithe agus neamhspleách 
 Gníomhaíochtaí oiriúnacha agus rannpháirteach 
 Aiseolas idir an baile agus an scoil 

  



 

 

 

(PÁIRT) DÚNADH FREAGRACHTAÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
 
Dalta aonair/grúpa beag le 
féinaonrú a dhéanamh 
 

 
Múinteoir ranga ag cur obair 
abhaile ar Aladdin Connect  

 
Gníomhaíochtaí a thacaíonn 
leis an bplean teagaisc ranga 

 
Grúpaí ón seomra ranga le 
féinaonrú a dhéanamh 
 

 
Múinteoir ranga ag múineadh 
an ranga mar is gnáth 
 
Deis ag na páistí sa bhaile páirt 
a ghlacadh i ngníomhaíochtaí 
ranga ar-líne 
 
Múinteoir eile ón scoil ag cur 
clár cianfhoghlama le chéile do 
na neadacha áirithe 
 

 
Gnáth-ábhar an ranga 
 
 
Obair dhigiteach an ranga 
 
 
 
Clár aontaithe leis an 
múinteoir ranga 

 
Rang iomlán ag déanamh féin-
aonrú sa bhaile 

 
Múinteoir ranga ag cur 
gníomhaíochtaí cianfhoghlama 
ar fáil don rang iomlán 
Glaonna Zoom 
 

 
Gníomhaíochtaí ag rith leis an 
bplean teagaisc ranga ar 
Seesaw 
Aiseolas de dhíth 
 

 
Múinteoir(í) sa scoil ag 
féinaonrú 
 

 
Múinteoir ag obair ón mbaile 
más féidir 
 
Ionadaí ag obair leis an rang 
(má bhíonn said ar scoil) 
 

 
Plean teagaisc ranga le 
leanúint 
 
 

 
Scoil dúnta mar gheall ar 
chomhairle sláinte poiblí 
 

 
Múinteoirí ag cur clár 
cianfhoghlama ar fáil dá 
rang/dá ngrúpaí ón mbaile 
 
Glaonna Zoom 
 
Ionadaithe socruithe do 
mhúinteoirí atá tinn 
 

 
Gníomhaíochtaí a thacaíonn 
leis an bplean teagaisc ranga 
ar Seesaw 
 
Aiseolas do na daltaí ar Seesaw 
Zoom faoi dhó sa tseachtain 

 

  



 

 

 

 

CUMARSÁID 
Sa chás go mbíonn dúnadh scoile ann, tá sé rí-thábhachtach córas cuimsitheach cumarsáide a 
leanúint.  Cuimsíonn na córais seo: 
 

 Cumarsáid le tuismitheoirí ar bhonn scoile/ranga agus aonair 
 Cumarsáid foirne 
 Cumarsáid le daltaí 

 

Cumarsáid le Tuismitheoirí  

 Rachaidh an príomhoide I dteagmháil le pobal uile na scoile i gcás dúnta nó páirtdúnta 
 Beidh múinteoirí I dteagmháil leis na tuismitheoirí ag úsáid Aladdin nó rphoist i gcás páirt-

dhúnadh 
 Is féidir cumarsáid aonair a dhéanamh le tuismitheoirí tríd Aladdin  nó rphóist nó ar an 

nguthán 

Cumarsáid Foirne 

 Tá cuntas GSuite for Education ag an scoil agus seoladh ríomhphoist scoile ag gach ball foirne 
 Is féidir an seoladh seo a thabhairt do thuismitheoirí don teagmháil i rith dúnadh uil-scoile 
 Cuirfidh múinteoirí plean teagaisc gearrthréimhseach don rang ar fáil don phríomhoide i 

gcás asláithreachta foirne 
 Cuirtear treoir reatha na Roinne Oideachais ar fáil do mhúinteoirí ar Aladdin agus rphoist le 

naisc chuig na cáipéisí cuí 
 Tá sonraí teagmhála na foirne ag an gCathaoirleach  
 Le linn dúnadh uile-scoile, reáchtálfar cruinnithe foirne leis an gclár Zoom gach Luan 

Cumarsáid le Daltaí 

 Ní dhéanfaidh an scoil aon teagmháil phearsanta le daltaí ach trí Seesaw 
 Déanfar dhá ghlaoch Zoom sa tseachtain le seiceáil isteach le páistí agus chun soiléiriú a 

dhéanamh ar obair a bhí deacrachtaí acu léi. 
 Déanfar an teagmháil seo go laethúil agus tabharfar aiseolas do na daltaí maidir lena gcuid 

oibre 

Cumarsáid Eile 

Bainfear úsáid as an gclár Zoom do 

 Chruinnithe foirne sa chás nach féidir scarúint shóisialta chuí a chinntiú 
 Fhorbairt Ghairmiúil na foirne 
 Chruinnithe den Bhord Bainistíochta 
 Chruinnithe Choiste na dTuismitheoirí 

 



 

 

 

 

AS LÁITHREACHTAÍ FOIRNE 
 Má bhíonn ball foirne as láthair, leanfar na gnáthnósanna scoile chun ionadaí ranga a fháil.   
 Cuirfear pleanáil ghearrthréimhseach an mhúinteora sin ar fáil don phríomhoide don 

ionadaí.   
 Cuirfear na sonraí don chuntas Seesaw ranga ar fáil chomh maith. 
 Leanfaidh an t-ionadaí an plean teagaisc a bhí beartaithe ag an múinteoir ar líne. 

 
 

CEAD TUISMITHEORA 
Lorgaíodh agus fuarthas cead ó thuismitheoirí a bpáistí a chlárú don chóras Seesaw I Márta 2020 ag 
tús na scoilbhliana seo. 
 

BEARTAIS SCOILE ÁBHARTHACHA 
Tá Bord Bainistíochta Ghaelscoil Mhic Aodha ag súil leis na caighdeáin chéanna ó dhaltaí na scoile 
agus iad i mbun cianfhoghlama agus a bhíonn i gceist agus daltaí ar scoil.  Déanfar déileáil le haon 
sárú ar na rialacha scoile de réir Cód Iompair na Scoile. 
Ba choir an beartas seo a léamh I dtaca leis an polasaithe/beartais seo thíos: 

 Cód Iompair na Scoile 
 Polasaí Sláinte agus Sábháilteacht 
 Caomhnú Páistí 
 Polasaí um Úsáid Inghlactha Idirlín 
 Polasaí Obair Bhaile 

  



 

 

 

SOCRUITHE PRAITICIÚLA SCOILE 
Rinneadh na socruithe seo a leanas chun go mbeidh pobal na scoile réidh i gcás dúnadh scoile 
tobann. 

 Forbairt ghairmiúil curtha ar fáil do bhaill foirne 
 Cuntas GSuite cruthaithe do gach ball foirne agus na seoltaí roinnte leis an bhfoireann uile 
 Sonraí iontrála Seesaw bailithe ag Norma 
 Cuntas ranga Seesaw cruthaithe ag gach múinteoir dá rang 
 Home Learning Codes cruthaithe do gach páiste – cóip amháin sa bhosca ranga ar scoil 
 Cleachtadh déanta sa rang ar úsáid Seesaw 

 

CUR I bhFEIDHM agus ATHBHREITHNIÚ 
Tá freagrachtaí éagsúla ag baill phobal na scoile maidir le cur i bhfeidhm an bheartais seo.  Déanfar 
athbhreithniú leanúnach ar an mbeartas agus na cleachtais agus déanfar athruithe chuí de réir mar is 
gá. 
 
FAOMHADH 
Cuireadh an beartas seo faoi bhráid an Bhoird Bainistíochta agus glacadh leis ar an 10/2/21. 
 

 


