
 

 

 
 

Polasaí Cianteagaisc agus Foghlama 

 

Ba chóir an polasaí seo a léamh i gcomhar le gach polasaí scoile eile.  

 

1.Réamhrá  

Mar fhreagra ar an am seo éiginnteachta maidir le dúnadh scoile, tá an polasaí seo curtha le chéile 

againn chun cur síos a dhéanamh ar an gcaoi a gcoinneoidh an scoil an nasc idir an scoil agus an baile. I 

gcás dúnadh scoile iomlán nó páirteach eile, tá sé mar aidhm againn leanúint ar aghaidh ag cumarsáid 

lenár ndaltaí ar bhealaí éagsúla.  

 

Aithnímid go bhfuil tábhacht mhór ag baint le sábháilteacht ar líne agus is é aidhm an doiciméid seo 

cabhrú le foireann agus daltaí scoile a chosaint, agus teagasc agus foghlaim ar líne.  

 

Ní leagtar amach sa pholasaí seo in ionad ár bPolasaí Úsáide Inghlactha. Ina ionad sin, moltar é a chur 

leis an réimse foghlama ó ardán digiteach. Ba chóir an polasaí a chuirtear i láthair anseo a léamh 

freisin i gcomhar le Beartas Polasaí Iompair agus Frithbhulaíochta na scoile (lena n-áirítear an polasaí 

Cibearbhulaíocht).  

 

Is é príomhdheighilt na scoileanna go léir leas na bhfoghlaimeoirí ina scoil. Féachann an polasaí seo, dá 

bhrí sin, lena chinntiú go bhfuil an cianfhoghlaim sábháilte do gach foghlaimeoir mac léinn agus go 

gcosnaítear sonraí pearsanta agus íogaire freisin faoi reachtaíocht GDPR. Ní mór do scoileanna a 

chinntiú go dtarlaíonn an fhoghlaim i dtimpeallacht atá measúil agus cothrom agus a chomhlíonann a 

dhualgais reachtúla.  

 

Tá an Polasaí seo curtha le chéile de réir fhorálacha na Roinne Oideachais agus na gcodanna ábhartha 

de:  

a) An tAcht Oideachais (1998) 

b) An tAcht Oideachais (Leas) (2000)  

c) An tAcht um Stádas Comhionann (2000)  

d) An tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu (2004) 

e) An tAcht um Míchumas (2005)  

f) An tAcht um Leanaí (2017)  

g) GDPR  

h) An tAcht um Chosaint Sonraí (2018)  

i) An Roinn Oideachais: Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna  

j) Treoirlínte NEWB maidir le Cód Iompair a Fhorbairt (2008).  

k) Treoir ón ROINN Oideachais maidir le Leanúnachas Scolaíochta do Bhunscoileanna (Bealtaine 

2020) 

l) Treoir de chuid an DES maidir le Leanúnachas na Scolaíochta: Tacú le Daltaí Bunscoile atá an-

ard i mbaol Covid 19 (Lúnasa 2020).  

m) Treoir maidir le Cianfhoghlaim i gComhthéacs COVID-19: Meán Fómhair – Nollaig 2020  



 

 

Is doiciméad oibre é seo. De réir mar a leanaimid orainn ag iniúchadh roghanna atá ar fáil chun 

tacú le cianfhoghlaim, déanfar an doiciméad a nuashonrú dá réir sin.  

 

2. Comhthéacs 

Tá an teagasc agus an Fhoghlaim ag athrú i gcónaí, go háirithe, de réir mar a bhogaimid níos doimhne 

isteach sa 21ú haois. Cuireann forbairtí ET(IT) deiseanna iontacha ar fáil dúinn go léir mar 

fhoghlaimeoirí agus múinteoirí. Ní raibh scóip níos mó riamh ann chun foghlaim ag baint úsáide as 

teicneolaíocht agus leanann sé ar aghaidh ag athrú an chaidrimh foghlama idir múinteoirí agus daltaí. 

Ciallaíonn dul chun cinn sa teicneolaíocht gur féidir tascanna a sheachadadh go cianda agus go dtugann 

rochtain níos fearr ar fhaisnéis ar an idirlíon na deiseanna foghlama a bheidh ar siúl faoi threoir 

fhaireach agus ghairmiúil an mhúinteora. Mar sin féin, cibé an bhfuil leanbh á stiúradh go cianda nó trí 

thimpeallacht thraidisiúnta seomra ranga, tá sé an-tábhachtach go bhfuil a fhios ag gach comhpháirtí 

go dtarlaíonn malartú foghlama idir mac léinn agus múinteoir, bíodh sé sa bhaile nó sa scoil, go bhfuil 

feidhm ag na rialacha reachtúla céanna i.e. Cód Iompair Dhearfach na scoile agus go bhfuil feidhm ag 

beartais uile na scoile.   

 

Aithnímid go bhfuil comhoibriú ar líne riachtanach don chianfhoghlaim agus go bhfuil teaghlaigh i 

bhfabhar deiseanna méadaithe chun an nasc idir an scoil agus an baile a choinneáil. Úsáideann Scoil 

Chualann uirlisí éagsúla atá cairdiúil don leanbh, uirlisí ar líne, a chabhraíonn le teagasc agus foghlaim 

níos éifeachtaí a chur ar fáil, agus ag an am céanna cumarsáid níos fearr a chumasú idir an fhoireann, 

teaghlaigh agus mic léinn.  

 

3. Treoirlínte maidir le dea-chumarsáid ar líne i Scoil Chualann 

1. Níor cheart pictiúir ná taifeadtaí a ghlacadh in imthosca ar bith.  

2. Táthar ag súil go n-iompróidh an fhoireann, teaghlaigh agus mic léinn ar bhealach cuí, sábháilte, 

measúil agus comhchineáil ar líne.  

3. Tá sé de dhualgas ar thuismitheoirí/caomhnóirí maoirseacht a dhéanamh ar leanaí agus iad ag 

obair ar líne agus a chinntiú go bhfuil aon ábhar a chuirtear faoi bhráid a múinteoir cuí.  

4. Déanfaidh baill foirne cumarsáid le daltaí agus lena dteaghlaigh trí Sheomra Ranga Google, 

ríomhphost, teileafón.  

5. Is chun críocha oideachais a bheidh aon chineál cumarsáide leictreonach agus ceadófar 

cumarsáid le teaghlaigh.  

6. Cuirfidh mic léinn agus baill foirne in iúl ag baint úsáide as uirlisí atá ceadaithe ag an scoil agus 

ar tugadh fógra do thuismitheoirí (Google Classroom, Google Meet agus ríomhphoist scoile)  

7. Gheofar cead tuismitheora sula mbunófar dalta ar fhóram cumarsáide. 

8. I gcás glaonna Google Meet, tá cead tuismitheora intuigthe, mar go gcuirfear an nasc chuig 

glao físe in iúl trí sheoladh ríomhphoist an tuismitheora/an chaomhnóra. Go bunúsach, de bhua 

an dalta logáil isteach ar an nglao, glactar leis mar chead.  

9. Ar chúiseanna slándála, cuirfear pasfhocail ar fáil do theaghlaigh, nuair is infheidhme.  

10. Ní féidir le Scoil Chualann freagracht a ghlacadh as slándáil ardáin ar líne, i gcás ina gcuirtear i 

mbaol iad.  Úsáidfidh Scoil Chualann ardáin ar líne chun cumarsáid a dhéanamh agus nascadh le 

teaghlaigh/daltaí. Cuimseoidh ár 'Plean Cianteagail agus Foghlama' meascán d'obair shannta, 

ceachtanna réamhthaifeadta (Seomra Ranga Google) agus seisiúin bheo ghearra (Meet).  

 

 



 

 

4. Na meáin a úsáidfidh an scoil: 

Seomra Ranga Google - Is ardán ar líne é Google Classroom a úsáidtear lenár ndaltaí go léir. 

Tá rochtain air ó Naíonáin Shóisearacha go rang 6 trí sheoltaí ríomhphoist na dtuismitheoirí.  

Nuair a dhéantar rochtain air, cuireann sé ar chumas ár ndaltaí ceangal a dhéanamh lena 

bhfillteán oibre agus ceadaíonn sé rochtain ar a múinteoir nuair is gá. Is féidir lenár múinteoirí 

aiseolas a chur ar fáil agus cumarsáid a dhéanamh le daltaí trí Sheomra Ranga Google. Is féidir 

roinnt ceachtanna a réamhthaifeadadh agus a uaslódáil ar Google Classroom. Glactar leis go 

bhfuil cead ann mar go ndéantar rochtain air trí sheoltaí ríomhphoist na gcaomhnóirí/na 

dtuismitheoirí. Cuirfidh múinteoirí obair ar phost do dhaltaí gach lá ar Sheomra Ranga Google.  

Google Meet - Is ardán físchomhdhála é Google Meet a chuirfidh ar chumas múinteoirí, foirne 

agus daltaí ceangal a dhéanamh trí nasc beo. Is féidir le múinteoirí ceangal a dhéanamh le 

daltaí ag baint úsáide as Cruinniú réamhshocraithe.  

 

5. Rialacha do dhaltaí a úsáideann cumarsáid ar líne 

Chun foghlaim/obair a chur isteach:  

1. Cuir isteach obair agus pictiúir atá oiriúnach - féach ar do chuid oibre sula seolfaidh tú é. 

2. Bain úsáid as focail chineál agus chairdiúil.  

3. Ní mór tuairimí agus ceisteanna a chuirtear le sruth Rang Google a bheith cuí, measúil agus 

gaolmhar leis an ábhar atá i gceist.  

 

Le haghaidh glaonna físe / Meet: 

1. Cuimhnigh a chinntiú go dtéann tú isteach i ngach 'Bualadh le d'ainm teaghlaigh' a úsáid.  

2. Ní cheadaítear pictiúir ná taifeadtaí den ghlao físe.  

3. Cuimhnigh ar ár rialacha scoile - tá siad fós i bhfeidhm, fiú ar líne.  

4. Cumraigh do ghléas i spás ciúin, gan aon seachráin sa chúlra.  

5. Bí ar an bhfíseán le do mhicreafón muted – ina dtost.  

6. Ardaigh do lámh roimh labhairt, díreach mar a dhéanfá sa rang.  

7. Má tá an deis agat labhairt, labhair i do ghnáthghuth, ag baint úsáide as focail cineálta agus 

cairdiúil.  

8. Taispeáin meas trí éisteacht le daoine eile agus iad ag labhairt.  

9. Cinntigh go bhfuil tú gléasta go cuí don ghlao físe.  

10. Bí in am - socraigh meabhrúchán má chuidíonn sé.  

11. Bain sult as! Ná déan dearmad a tonn haló do gach duine nuair a théann tú isteach!  

 

6. Treoirlínte do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí 

1. Tá sé de fhreagracht ar thuismitheoirí agus ar chaomhnóirí a chinntiú go ndéantar maoirseacht 

ar dhaltaí agus iad ag obair ar líne.  

2. Seiceáil ar an obair a sheolann daltaí chuig a múinteoir, ag cinntiú go bhfuil sé cuí.  

3. Lean ar aghaidh ag athbhreithniú bearta sábháilteachta ar líne le daltaí.  

 

Le haghaidh glaonna físe / Google Meet  

1. Níor cheart pictiúir ná taifeadtaí a ghlacadh in imthosca ar bith.  

2. Cinntigh go bhfuil an seoladh ríomhphoist ceart ag an scoil chun cuireadh a thabhairt duit páirt 

a ghlacadh in aipeanna agus i gcruinnithe.  



 

 

3. Is é príomhchuspóir glao físe nasc sóisialta a choinneáil idir foireann na scoile agus daltaí. 

Spreag daltaí éisteacht agus taitneamh a bhaint as an taithí.  

4. Bí ar an eolas gur féidir leat a fheiceáil agus a chloisteáil nuair a bhíonn tú ag glacadh páirte i 

nglaonna físeáin grúpa, is féidir leat a fheiceáil agus a chloisteáil mura bhfuil tú muted nó má 

tá tú faoi mhíchumas do cheamara.  

5. Rachaidh tú isteach i seomra feithimh nuair a bheidh an cód le haghaidh Glao Meet iontráilte. 

Tabhair faoi deara nach nglacfaidh foireann na scoile ach le húsáideoirí isteach sa ghlao físe 

más féidir leat a aithint leis an ainm taispeána ar do chuntas Google. (i.e. Ainm Teaghlaigh)  

6. Cinntigh go bhfuil do leanbh in am le haghaidh glao físe sceidealta nó go bhféadfar iad a 

ghlasáil amach. Iarr ort dul isteach sa ghlao Meet thart ar chúig nóiméad roimh an am tosaithe 

sceidealta.  

7. Bí cinnte go gcuireann tú aithne ar do leanbh leis na bogearraí roimh ré. Le haghaidh físeáin go 

háirithe, taispeáin dóibh conas a mute / unmute agus cas an ceamara ar / as.  

8. Ba chóir rannpháirtithe sa ghlao a chóiriú go cuí.  

9. Ba chóir cúlra/seomra cuí a roghnú don ghlao físe.  

10. Le haghaidh tuilleadh eolais ar GDPR agus Google Meet, tabhair cuairt ar: 

cloud.google.com/security/privacy policies.google.com/privacy?hl=en-US  

 

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go gcuirfear deireadh leis an modh cumarsáide seo 

mar thoradh ar aon sárú ar na treoirlínte thuas. D'fhéadfadh sé go mbainfí duine láithreach as 

cruinniú nó go gcuirfí deireadh láithreach le sárú. 

 

7. Prótacail Teagaisc agus Foghlama Iargúlta do Dhaltaí 

1. Seiceáil obair shannta gach lá  

2. Ní fhéadfar cumarsáid a dhéanamh ach amháin le linn gnáthuaireanta scoile  

3. Beidh feidhm ag an ngnáthfhéilire scoile  

4. Baineann na polasaithe scoile seo a leanas le cianteagasc agus foghlaim:  

a) Cód Iompair  

b) Beartas Frithbhulaíochta  

c) Beartas Úsáide Inghlactha 

5 Leanfaidh an dea-chleachtas teagaisc agus foghlama de bheith i bhfeidhm, agus táthar ag súil 

go gcuirfidh na daltaí gach tasc i láthair ar ard a gcumas agus in am, nuair is féidir sa chás seo 

pandéim seo.  

 

8. Prótacail Teagaisc agus Foghlama Iargúlta do Thuismitheoirí  

1. Iarraimid ar thuismitheoirí/caomhnóirí a chinntiú go gcloítear le prótacail do mhic léinn.  

2. Seiceáil isteach ar obair scoile a linbh ar bhonn laethúil agus labhairt lena leanbh faoin obair 

atá á sannadh.  

3. Tá sláinte agus folláine gach duine fíorthábhachtach. D'fhéadfadh cúinsí athrú d'aon duine 

againn gan choinne, múinteoirí nó tuismitheoirí, mar sin coinnigh an scolaíocht i bpeirspictíocht 

agus ná lig d'aon ní a bhaineann le scoil cur isteach ar do leanbh go diúltach. Is tusa 

príomhoideoir do linbh agus déanann tú na glaonna sin.  

 

 

 



 

 

9. Prótacail Teagaisc agus Foghlama Iargúlta do Mhúinteoirí agus do CRS  

1. Seiceáil obair uaslódáilte gach seachtain  

2. Ní fhéadfar cumarsáid a dhéanamh ach amháin le linn gnáthuaireanta scoile  

3. Beidh feidhm ag an ngnáthfhéilire scoile 

4. Baineann na polasaithe scoile seo a leanas le cianteagasc agus foghlaim:  

a. Beartas um Chosaint Leanaí  

b. Beartas Cosanta Sonraí  

5. Leanfaidh an dea-chleachtas teagaisc agus foghlama ar aghaidh ag cur i bhfeidhm le daltaí a 

bhfuiltear ag súil leis go gcuirfidh siad gach tasc i láthair ar feadh a gcumas agus in am, nuair 

is féidir.  

 

10.Soláthar Cianteagail agus Foghlama go sonrach do na cásanna seo a leanas a bhaineann le 

Covid-19 

Cuirfear soláthar oideachais ar fáil do gach leanbh eile a dtugann a ndochtúir ginearálta nó Sláinte 

Poiblí FSS iad féin-leithlisiú, soláthar oideachais mar seo a leanas:  

1. Leanaí atá ag aonrú sa bhaile ar theagasc óna dochtúir ginearálta mar gheall ar chás 

deimhnithe laistigh dá dteaghlach féin/dlúth-theagmháil lasmuigh den scoil (tréimhse leithlise 

14 lá). Má iarradh ar dhalta aonair féin-leithlisiú a dhéanamh, beidh fillteán oibre ullmhaithe 

don dalta a athbhreithníonn obair na míosa seo. Déanfaidh an rang agus an múinteoir tacaíochta 

é seo a nuashonrú go rialta.  

2. POD Scoile (grúpa sé) a threoraigh Sláinte Pubic FSS chun féin-leithlisiú. Cuirfidh an múinteoir 

Tacaíochta foghlaim ar líne ar fáil.  

3. Boilgeog scoile (aicme iomlán) a threoraigh FSS Public Health chun féin-leithlisiú (tréimhse 

leithlise 14 lá). Cuirfidh an rang agus an múinteoir tacaíochta foghlaim ar líne ar fáil.  

4. Dúnadh iomlán na scoile mar a ordaíonn FSS Public Health (cuirfidh Sláinte Phoiblí in iúl do 

mhúinteoirí) rachaidh múinteoirí i dteagmháil le daltaí, ag baint úsáide as cur chuige 

cumaiscthe ceachtanna réamhthaifeadta, Seomra Ranga Google agus roinnt teagmhála ar 

Meets.  

Tabhair faoi deara go bhfuil an staid reatha sách sreabhach agus d'fhéadfadh na cúinsí seo a 

bheith éagsúil i rith na bliana.  

 

11. Achoimre  

1. Déan an méid is féidir leat, laistigh de do chúinsí. Déan dearmad faoi leabhair agus leabhair 

oibre a leanúint lasmuigh den obair atá leagtha síos ag múinteoirí faoi láthair.  

2. Ní bheidh aon obair scoile socraithe le haghaidh dúnadh/laethanta saoire scoile pleanáilte. Ní 

bheidh aon idirghníomhaíocht ar Sheomra Ranga Google le linn na n-amanna seo  

3. Coinnigh ar an eolas faoi phostálacha ar ríomhphost / téacs - is é ár bpríomh-mhodh 

cumarsáide.  

4. Iarraimid ar thuismitheoirí/caomhnóirí, ar mhic léinn agus ar mhúinteoirí a chinntiú go 

gcloítear le prótacail i gcónaí. 

5. Má tá tú fós chun ceangal le haon cheann de na hardáin ar líne, le do thoil é sin a dhéanamh.  

Má tá deacrachtaí agat, seol ríomhphost chuig an scoil agus cabhróimid leat ar bhealach ar bith 

gur féidir linn agus téigh i dteagmháil leis an scoil le haon cheist eile a d'fhéadfadh a bheith 

agat.  

 



 

 

Gabhaimid buíochas le pobal na scoile as cloí leis na treoirlínte thuas do shábháilteacht agus leas gach 

duine.  

 

Tá an polasaí seo faoi réir athrú, i bhfianaise aon treorach nó teagaisc a fhaightear ón Roinn 

Oideachais agus Scileanna/Sláinte Poiblí FSS.  

 

Daingnithe ag an mBord Bainistíochta: 9.1.2021 

Sínithe:   Máire Uí Airmhighe,     Michelle Ní Thuama 

Bord Bainistíochta    Príomhoide 


